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GM – Гамбија / Gambija 
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GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 
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Industriale (ORAPI) 
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EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Në buletin  gjithashtu botohen edhe 

punime shkencore dhe profesionale, 

rishikime dhe komente për pronësinë 

industriale. Punimet shkencore janë të 

recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e 

punimeve është bashkangjitur në gjuhën 

maqedone dhe angleze 
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СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за 

признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë 

industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi 

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на 

траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, 

согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për 

tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në 

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за 

ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на 

порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред 

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht 

nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të 

drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse 

gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të 

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në 

përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të 

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се 

објавува и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 

66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни 

барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe 

abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet 

pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë. 
 

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за 

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të 

dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse 

është paguar tarifa e paraparë. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните 

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e 

patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë 

në INID. 
 

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit 

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi 

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për 

patentën evropjanë  

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një 

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të 

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на 

пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ 

(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)  

(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë 

(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar 

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës 

(74) Застапник / Përfaqësues 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi 

ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / 

Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi 

ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i 

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 37/08, B 01J 23/30, B 

01J 21/06, B 01J 23/22  

(11)  12242   (13) А 

(21)  2012/13   (22) 12/01/2012 

(45) 28/02/2022 

(30)  12/533,414  31/07/2009  US 

(86)  07/09/2010 IB2010/002236 

(87)  03/02/2011 WO2011/013006 

(73)  Tronox LLC 

3301 NW 150th St Oklahoma City, OK 73134, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72) CHAPMAN, David, M. 

(54)  УЛТРАФИНИ АНАТАС ТИТАНИУМ 

ОКСИДИ, КАТАЛИОЗАТОРИ НА 

ВАНАДИУМ ОКСИДИ СТАБИЛИЗИРАНИ СО 

СИЛИЦИУМ ДИОКСИД И МЕТОДИ ЗА 

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  Изумот е насочен кон состави и процеси 

за производство на ултрафини анатас 

титаниум оксиди стабилизирани со силициум 

диоксид и кои понатаму може да опфатат 

волфрам и ванадиум. Стабилизација на 

површината може да се направи со 

третирање на TiO2 честичките во форма со 

мала молекуларна тежина и / или форма на 

мали наночестички на силициум диоксид како 

што се, во прототиповите, еден 

тетра(алкил)амониум силикат или 

силициумова киселина, што служи за 

ефикасно одржување на анатас фазата и 

спречување на кристален пораст под строги 

термални и хидротермални услови, дури и во 

присуство на ванадиум оксиди. Ванадиум 

катализаторите добиени од новите титаниум 

оксиди имаат еднаква или подобрена 

каталитичка активност за селективна 

каталитичка редукција на NOx во споредба 

со конвенционалните ванадиум оксиди 

поддржани од катализатори базирани на 

силициум диоксид - титаниум оксид. Изумот 

понатаму е насочен кон каталитички 

средства за дизел емисија кои што опфаќаат 

нови состави на катализатори базирани врз 

титаниум оксид. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  G 06Q 50/00  

(11)  12259   (13) А 

(21)  2020/284   (22) 16/04/2020 

(45) 28/02/2022 

(30)  П- 2020/284  16/04/2020  MK 

(73)  Друштво за издавачка дејност 

КНИГОТЕКА ДОО Скопје 

ул.11-ти Октомбри 33А, MK 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(72) Андреа Ичокаева-Бундалевска; Илија 

Секуловски; Игор Лештар and Камелија 

Спасова 

(54)  СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ПРОДАЖБА И 

ЧИТАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ КНИГИ ПРЕКУ 

ПЛЛАТФОРМА 

(57)   

Платформата за продажба и читање на книги 
нуди дигитално решение составено од 
позадинска канцеларија, која ја користи 
понудувачот на содржини и апликации 
наменети за крајни корисници преку кои се 
реализира пребарување, купување и читање 
на понудените содржини. Апликацијата може 
лесно да се преземе и инсталира на мобилен 
или десктоп уред, која понатаму преку 

комуникација со сервер овозможува 
манипулација со понудените содржини. 
Мобилните уреди вклучуваат паметни 
телефони, таблети и десктоп/лаптоп 
компјутери (Сл.1). 

Платформата за купување и/или читање на 
книги за електронски уред е конфигурирана 
да има сервер за читање на медиум и 
зачувување на информации за корисници и 
списоци со книги во рамките на платформата 
за да обезбеди продажба на веб-страница 
или преку апликациите која може да работи 
на електронскиот уред. Серверот може да 
вклучи систем на хардверски сервер, во 
комбинација со, или одделно може да 
вклучува, сервер на облак. Серверот 
комуницира преку Интернет со најмалку еден 
електронски уред со пристап до Интернет 
управуван од корисник. Наменската заштита 
на системот и методот на платформата се 
врши со АЕС алгоритам при превземање на 
книгата за читање. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  A 61F 7/00  

(11)  12245   (13) А 

(21)  2020/878   (22) 06/11/2020 

(45) 28/02/2022 

(30)  П- 2020/878  15/02/2022  MK 

(73)  ЈАКИМОВСКА БИЛЈАНА 

УЛ.10 БР.41, MK 

(72) ЈАКИМОВСКА БИЛЈАНА 

(54)  ПЕРНИЧИЊА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ СО 

СОЛ И ЛЕН 

(57)  Перничињата се во три различни 

форми. Првото перниче, Сл.1 е во форма на 

правоаголнесто перниче, втората форма 

претставена на Сл.2 (поглед од горна страна) 

и Сл.З(поглед од долна страна) е 

долгнавеста во форма на шал, третата 

форма претставена на Сл.З е во форма на 

капа. Составни делови се памучен материјал 

фротир кој пропушта влага од кој е составена 

конструкцијата, комори(1)(2) во форма на 

цилиндри во кои се содржат полнењата од 

сол(2) и лен(1), лепливи чичак траки(З) за 

отварање и затварање на перничињата и 

чичак лепливи траки(За) за прицврстување 

околу врат и памучна трикотажа-рендер(4). 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  H 04W 4/02, G 08G 1/16, G 08G 1/00, G 

08G 1/095  

(11)  12235   (13) А 

(21)  2020/990   (22) 14/12/2020 

(45) 28/02/2022 

(30)  П-2020/990  14/12/2020  MK 

(73)  Бајрам Којунџу; Амин Османи; Арлин 

Јонузи and Ефе Каја ул.Видео Смилевски 

Бато бр.35 Тетово, MK; ул.101, бб, 

с.Боговиње, MK; ул.135, бр.13, Тетово, MK 

and ул.Ленинградска, бр.6, Гостивар, MK 

(54)  Систем за безбедно поминување на 

пешаци 

(57)   

Системот за безбедно преминување е 
дизајниран да биде изграден во местата на 
семафорите за да се заштедат повеќе 
животи. Ултразвучниот далечински сензор (8) 
е основен дел од пронајдокот кој ја 

пресметува брзината на возилата. ЛЕД 
светлата (3,11) и звучните сигнали (4,11) се 
користат за испраќање на предупредувачки 
пораки до возачите и пешаците во случај на 
итни случаи, како што е приближувањена 
брзо возило. Растојанието помеѓу држачот на 
сензорот (9) и држачот на семафорите (2) 
може да се организира врз основа на 
условите на патот за да им даде доволно 
време на пешаците во итни случаи, за да 
можат да преземат мерки на претпазливост. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  H 05K 1/00  

(11)  12258   (13) А 

(21)  2021/21   (22) 30/12/2020 

(45) 28/02/2022 

(30)  П20210021  30/12/2020  MK 

(73)  Шкреко Доо – Битола ул. Христо 

Ботев 49в Битола, MK 

(54)  Комуникациски модул со напреден 

протокол за универзална примена за 

интегрирање на "Интернет на нештата 

"(IOT-internet of things) во различни 

вградливи (Embedded) Електронски 

системи 

(57)   

Комуникациски модул со напреден протокол 
за универзална примена за интегрирање на 
„Интернет на нештата" (I0Т- Intегпеt оf things) 
во различни вградливи (Embedded) 
Електронски Системи, суштински се 
разликува од веќе постојните решенија 
поголемата адаптибилност и модуларност, 
која овозможува примена како во нови 

системи и уреди, надоградба на веќе 
постојни системи и уреди од постара 
генерација. Со уредот се постигнува побрз 
преод на новите трендови во технологијата 
кој се базираат на (I0Т-Internet of things), 
притоа се намалуваат трошоците за премин 
и адаптација на системите бидеќи не се бара 
целосна замена на старите системи со нови, 
туку минимална адаптација на постојните. 
Иновативноста на самиот модул е и 
модуларноста што овозможува 
приспособување на модулот на одредени 
специфични барања на конкретни процеси и 
уреди, како и надоградување на нивните 
можности. 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 5114 

(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 8509 

(73) Jurchen Group GmbH Prinz-Ludwig-Strasse 5,  97264 Helmstadt, DE 

 

(11) 8509 

(73) Bekestric GmbH Prinz-Ludwig-Strasse 5,  97264 Helmstadt, DE 

 

(11) 9090 

(73) Tillotts Pharma AG Baslerstrasse 15, CH- 431-0 Rheinfelden,, CH 

 

(11) 9744 

(73) Tillotts Pharma AG Baslerstrasse 15, CH- 431-0 Rheinfelden,, CH 

 

(11) 9664 

(73) Galapagos N.V. Generaal de Wittelaan L11/ A3  2800 Mechelen, BE 

 

(11) 11803 

(73) F-Star Therapeutcs Limited Eddeva B920 Babraham Research Campus, Cambridge, 

CB22 3AT,, GB 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 12153 

(73) Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, FR 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 849 

(73) ЛУБОМИР, Јосифовски Скоевска 155б, 1000 Скопје, MK 

 

(11) 924 

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1471 

(73) Pichler, Irmtraud and Pichler, Ernst Schwarzenberg 5  3341 Ybbsitz, AT and 

Schwarzenberg 5  3341 Ybbsitz, AT 

 

(11) 1639 

(73) Solvay Pharmaceuticals B.V C.J. van Houtenlaan 36  1381 CP Weesp, NL 

 

(11) 1755 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1856 

(73) Braun GmbH Frankfurter Strasse 145  61476 Kronberg, DE 

 

(11) 1815 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 1814 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 2111 

(73) Alfasigma S.p.A. Viale Sarca n. 223, Milano (MI),, IT 

 

(11) 2327 

(73) DANISCO SUGAR Oy Sokeritehtaantie 20  02460 Kantviki, FI 

 

(11) 2311 

(73) Allelix Neuroscience Inc. and NPS Allelix Corp. 383 Colorow Drive, Salt Lake City UT 

84108, US and 101 College Street, South Tower, Suite 800, Toronto, Ontario M5G 1L8, CA 

 

(11) 2348 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 2387 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(73) Luger, Dr., Thomas; Brzoska, Dr., Thomas and Grabbe, Dr., Stephan Langemarck 

Strasse 64  48147 Munster, DE; Borkenfeld 273  48161 Munster, DE and Von-Esmarch-

Strasse 105  48149 Munster, DE 

 

(11) 2739 

(73) GEYMONAT S.p.A. 2 Via S.Anna I-03012 Anagni FR, IT 

 

(11) 2612 

(73) Les Laboratoires Servier 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR 

 

(11) 2714 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 3557 

(73) Japan Tobacco, Inc. 2-2-1, Toranomon, Minato-ku   Tokyo 105-8422, JP 

 

(11) 3946 

(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo,115-8543, JP 

 

(11) 3805 

(73) Environmental Recycling Technologies plc 316 Beulah Hill, London SE19 3HF, GB 

 

(11) 4050 

(73) Luger,Thomas; Brzoska,Dr., Thomas and Grabbe,  Stephan Langemarck Strasse 64  

48147 Munster, DE; Borkenfeld 273  48161 Munster, DE and Von-Esmarch-Strasse 105  48149 

Munster, DE 

 

(11) 4116 

(73) Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US 

 

(11) 4653 

(73) ДАЧЕВСКИ, Глигор and ПЕШЕВСКИ, Владимир Бул. Маркс и Енгелс 1/5-17, 1000 

Скопје, MK and Бул.Октомвриска револуција бр.4/3-9, 1000 Скопје, MK 

 

(11) 4158 

(73) Nissan Chemical Industries, Ltd. Kowa Hitotsubashi Bldg, 7-1, Kandanishiki-cho 3-

chome Chiyoda-ku,  Tokyo 101-0054, JP 

 

(11) 4975 

(73) Luger,Thomas Langemarck Strasse 64  48147 Munster, DE 

 

(11) 5269 

(73) Luger,Thomas Langemarck Strasse 64  48147 Munster, DE 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(11) 5330 

(73) Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco CA 94080-4990, US 

 

 



 

 

52 

 

Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(210) TM  2021/824 (220) 29/07/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА 

ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје ул. 

Живко Чинго бр.16, Скопје, MK 

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат 

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, зелена 

(531) 01.05.00;26.11.00;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градба (надгледување /водење/ на 

градежни работи); градба (информации за 

градбата); градба /консултации/  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања во областа на 

земјотресно инженерство и климатски 

промени; научни и технолошки услуги, 

истражувања и планирања во природните, 

техничките и технолошките науки; 

консултации за сигурност; истражување и 

развиток на нови производи (за трето 

лице); совети за градежништвото; стручни 

консултации (што се однесуваат на 

водење на работите); испитување на 

материјали; изградба (изработка нацрти за 

изградба)  

 

(210) TM  2021/929 (220) 13/09/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена 

(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од житарки  

кл. 35  услуги при продажба на мало и на 

големо со производи од житарки  

 

(210) TM  2021/997 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eosmatrixitech.com 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/998 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eosmatrixitech.mк 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/999 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eos-matrix-itech.com 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/1001 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eositech.mk 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/1003 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eos-itech.mk 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/1004 (220) 01/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

eos-matrix-itech.mk 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  опрема за обработка на податоци и 

компјутери, сите компјутерски програми и 

софтвер  

кл. 35  водење на работењето; 

управување со работата; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]  

кл. 36  финансиски работи, услуги на сите 

видови банкарски заводи или институции 

поврзани со нив, како што се 

менувачниците или службите за 

надомест;услуги на кредитните институции 

што не се банки, како што се 

кооперативните кредитни здруженија, 

индивидуалните финансиски 

претпријатија, заемодавачите итн.;услуги 

на „инвестициска доверба" на холдинг 

претпријатијата;услуги на трговските 

посредници со акции и имот;услуги 

поврзани со монетарните работи што се 

одвиваатсо посредство на посредници; 

услуги поврзани со издавањето патнички 

чекови и кредитни писма  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  обука, услуги на подучување луѓе  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/1092 (220) 25/10/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Филорета Адемај; Filloreta Ademaj 

ул. Фрањо Клуз 17/3; rr.Franjo Kluz 17/3, 

Скопје; Shkup, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена, црвена; e bardhë, e 

gjelbërt, e kuqe 

(531) 26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготување на храна и 

пијалоци, ресторани, ресторани со 

самопослужување, служење храна и 

пијалаци;shërbime të ushqimit dhe pijeve, 

restorante, restorante me vetëshërbim, 

ushqim dhe pije  

 

(210) TM  2021/1130 (220) 01/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) КОКТЕЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Тетово с. 

Голема Речица, Тетово, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 
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(540)  

JAFFA'S SUN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална, сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  услуги при продажба на големо 

имало со безалкохолни пијалаци; пијалаци 

од овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(210) TM  2021/1131 (220) 01/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО 

експорт-импорт Неготино ЖЕЛЕЗНИЧКА 

7А, НЕГОТИНО, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно сина 

(531) 26.02.08;27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  пластични маси; ПВЦ гранулати; 

ПВЦ мастербачи; ПВЦ исполна; гумена 

исполна; кополимерен гранулат; 

нехалогени кополимери; полиетилен; 

термопластични полиетилени; 

полиетиленски смоли; термопластични 

смоли; вештачки и синтетички смоли; 

полнила од синтетичка смола; пластика во 

сурова состојба; пластика во форма на 

гранули; пластика од синтетичка смола 

[необработена]  

кл. 17  пластични материи, 

полупреработени; полиетиленска смола 

[полупроизведена]; полуобработени 

смоли; полуготови полиамидни смоли за 

употреба во производството; смоли во 

екструдирана форма за употреба во 

производството; полуобработена пластика  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; ширење на 

рекламен материјал; објавување рекламни 

текстови; проучување на пазарот; услуги 

при продажба на големо и мало и увоз-

извоз со пластични маси, ПВЦ гранулати, 

ПВЦ мастербачи, ПВЦ исполна, гумена 

исполна, кополимерен гранулат, 

нехалогени кополимери, полиетилен, 

термопластични полиетилени, 

полиетиленски смоли, термопластични 

смоли, вештачки и синтетички смоли, 

полнила од синтетичка смола, пластика во 

сурова состојба, пластика во форма на 

гранули; пластика од синтетичка смола 

[необработена], пластични материи 

полупреработени, полиетиленска смола 

[полупроизведена], полуобработени 

смоли, полуготови полиамидни смоли за 

употреба во производството, смоли во 

екструдирана форма за употреба во 

производството, полуобработена пластика  

 

(210) TM  2021/1135 (220) 04/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 

ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. Тодосија 

Паунов бр. 18, Кочани, MK 
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(740) Друштво  за консалтинг услуги 

КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ 

Кавадарци  

ул. Енгелсова бр. 3, Кавадарци 

(540)  

 
(531) 03.13.04;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со мед  

 

(210) TM  2021/1136 (220) 04/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Јакимовска Ана ул. Народен 

фронт бр. 9-30, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.13.01;27.05.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  женски чанти; имитации на кожа; 

кожнени торби за пакување; кофчежиња 

од кожа или од кожа и картон; кутии од 

кожа или од кожа и картон; мали патни 

торби; мрежести торби за пазарење; 

мрежести чанти со синџири; кожени 

ремени; папки за визит-картички; 

портмонеа; рамки за женски чанти; ранци; 

ранци кои се носат на едно рамо; ремени 

за водење мали деца; ремени за носење 

доенчиња; ремени од кожа; спортски 

торби; торби; торби за патување; торби за 

плажа; торби со ремени за носење 

доенчиња; торби со тркала за пазарење; 

траки од кожа; ученички училишни торби; 

футроли за кредитни картички; чадори; 

чадори за сонце; штавени кожи; џебни 

паричници  

кл. 25  облека; јакни [облека]; комбинезони 

[облека]; готова облека [конфекциска 

облека]; јаки [облека]; качулки [облека]; 

дресови [облека]; престилки [облека]; 

трикотажна облека; габардин [облека]; 

ракавици [облека]; штитници зауши од 

студ [облека]; панделки за коса [облека]; 

корсети [долна облека]; облека за 

велосипедисти; горна облека [наметка]; 

бебешки комплети [облека]; полнети јакни 

[облека]; облека од кожа; облека за 

гимнастика; ремени [облека]; долна облека 

за апсорбирање пот; облека за на плажа; 

облека од имитација на кожа; ремени за 

носење пари [облека]  

кл. 26  пердуви од ној [додатоци на 

облека]; значки за облека, што не се од 

благородни метали; украси за облека; 

брошеви [додатоци на облека]; броеви за 

одбележување облека; букви за 

одбележување облека; пердуви [додатоци 

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека]; 

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви 

[додатоци на облека]  

кл. 35  агенции за вработување; агенции за 

рекламирање; маркетинг; претставување 

на производите; рекламирање; уредување 

излози  
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(210) TM  2021/1138 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207 

Berlin, DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна 

(531) 01.17.13;27.05.21;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во 

водењето бизнис), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање), бизнис проценки, 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци) на електронски речници, 

литературен корпус и правопис и бази на 

податоци за преведување; компјутерски 

бази на податоци (собирање информации 

во компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, литературен корпус 

и правопис и бази на податоци за 

преведување, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба, изнајмување на рекламен 

простор; консултирање (професионално 

бизнис консултирање), маркетинг 

истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; академии [образование]; 

тренинг (обука); конференции 

(организирање и водење конференции); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); информирање за образование; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; организирање изложби за 

културни или образовни цели; практична 

обука [демонстрирање]; објавување 

текстови, со исклучок на рекламни 

текстови; организирање и водење на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 
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однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

проектирање и развој на електронски 

речници, проектирање и развој на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување;програмирање на 

кмпјутерски софтвер за електронски 

речници и бази на податоци за 

преведување на други јазици;консултации 

во врска со сметачи;интегриран софтвер 

дизајниран и развиен за управување со 

лабораториски информации и податоци и 

управување со работните процеси, 

автоматско преземање на податоците 

директно од инструментите, следење и 

управување на работните активности и 

гаранција на квалитетот на извршената 

задача, софтвер дизајниран за 

управување со лаборатории и 

лабораториски инвентар;централна база 

на податоци (изнајмување време за 

пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности;софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси;изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање;дизајн на веб 

страни  

 

(210) TM  2021/1139 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Sinasi Derebey Müllerstr. 27, 12207 

Berlin, DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

DRMJ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во 

водењето бизнис), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање), бизнис проценки, 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци) на електронски речници, 

литературен корпус и правопис и бази на 

податоци за преведување; компјутерски 

бази на податоци (собирање информации 

во компјутерски бази на податоци) на 

електронски речници, литературен корпус 

и правопис и бази на податоци за 

преведување, компјутерско рекламирање 

преку интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба, изнајмување на рекламен 

простор; консултирање (професионално 

бизнис консултирање), маркетинг 

истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 

јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 
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проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; академии [образование]; 

тренинг (обука); конференции 

(организирање и водење конференции); 

конгреси (организирање и водење 

конгреси); информирање за образование; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; организирање изложби за 

културни или образовни цели; практична 

обука [демонстрирање]; објавување 

текстови, со исклучок на рекламни 

текстови; организирање и водење на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите, услуги за 

индустриски анализи и истражувања, 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

проектирање и развој на електронски 

речници, проектирање и развој на 

електронски речници и бази на податоци 

за преведување;програмирање на 

кмпјутерски софтвер за електронски 

речници и бази на податоци за 

преведување на други јазици;консултации 

во врска со сметачи;интегриран софтвер 

дизајниран и развиен за управување со 

лабораториски информации и податоци и 

управување со работните процеси, 

автоматско преземање на податоците 

директно од инструментите, следење и 

управување на работните активности и 

гаранција на квалитетот на извршената 

задача, софтвер дизајниран за 

управување со лаборатории и 

лабораториски инвентар;централна база 

на податоци (изнајмување време за 

пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности;софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси;изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање;дизајн на веб 

страни  

 

(210) TM  2021/1144 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги „Оптика Муча„ дооел 

увоз-извоз 

ул. „Кеј Борис Кидрич“ бр. 37, Струга, 

MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.24 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачки цвеќиња  

кл. 28  игри и играчк: производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи; украси за елка  

 

(210) TM  2021/1145 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

MEKSRATU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1146 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

TOPOTU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1147 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

MISINTU 

(551) индивидуална 



 

 

63 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1148 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

ZOMTU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1149 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

TIROSTU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2021/1150 (220) 08/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Gebze OSB2 Mah. 1700 Sk. No: 1703/2 

Çayirova/Kocaeli, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

PAMINTU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; диететски додатоци во 

исхраната за луѓе и животни; фластери, 

материјали за завои; материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  
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(210) TM  2021/1151 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

WILD RIFT ESPORTS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; бандана марами; ремени 

(облека); капи за бејзбол; плетени капи; 

чизми; капути; костими за употреба во игри 

со улоги; фустани; обувки; ракавици 

(облека); костими за ноќ на вештерките; 

капи; покривала за глава; спортски маици 

со качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами; кошули; кондури; 

кратки панталони; сукњи; облека за 

спиење; чорапи; долни делови на 

тренерки; џемпери; горни делови на 

тренерки; костими за капење; маици со 

кратки ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  телекомуникациски и услуги на 

емитување; услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на натпреварувања и турнири 

во играње на компјутерски и видео игри по 

пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи; услуги на 

видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода; услуги на 

разонода, имено, организирање и водење 

на натпревари и турнири во живо на 

компјутерски и видео игри; 

воспоставување правила и регулативи во 

врска со компјутерски и видео гејминг 

натпревари и турнири; обезбедување на 

аудио и видео презентации кои што не 

може да се преземат во областа на 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; 

обезбедување информации за разонода 

кои што не може да се преземат за 

натпревари и турнири во компјутерски и 

видео игри по пат на веб-страница; услуги 

на разонода, имено, организирање 

состаноци и конференции на обожаватели 

(фанови) во живо со интерактивна игра 

помеѓу учесниците во областа на 

компјутерски и видео игри  

 

(210) TM  2021/1152 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36615  27/10/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

FRIZERA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 
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хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1153 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36618  27/10/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

BRIZA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1154 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36612  27/10/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

AMELIA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1155 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36616  27/10/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

ADORA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1156 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36617  27/10/2021  AD 
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(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

EXQUISA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1157 (220) 05/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36623  29/10/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

JARDINA PEARL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 
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се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1160 (220) 12/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златна зелена, црвена 

(531) 01.05.06;05.07.06;08.01.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадирани вафли (наполитанки)  

 

(210) TM  2021/1161 (220) 12/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златна, црвена, светло 

кафена 

(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадирани десерти (бонбони)  

 

(210) TM  2021/1162 (220) 12/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, бела, златна, 

црвена, светло кафена 

(531) 01.05.06;08.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадирани десерти (бонбони)  

 

(210) TM  2021/1163 (220) 09/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златна, зелена, 

црвена, светло кафена 

(531) 01.05.06;08.01.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити со вкус на 

јаболко и цимет  
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(210) TM  2021/1164 (220) 09/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златна, зелена, 

црвена, светло кафена, жолта, светло 

сина 

(531) 01.05.06;08.01.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити со вкус на 

ванила  

 

(210) TM  2021/1165 (220) 09/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Акционерско друштво за фабрика 

за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА 

Скопје ул. 808 бр. 8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) кафена, бела, златна, зелена, 

црвена, светло кафена, жолта 

(531) 01.05.06;08.01.11;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  интегрални бисквити со вкус на 

чоколадо и ванила  

 

(210) TM  2021/1166 (220) 09/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Softelligence SRL Gara Herastrau 

Str. 4d, Building C, 2nd Floor, Bucharest, 

RO 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина, темно црвена 

(531) 27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер; апликативен софтвер; 

банкарски софтвер; софтвер за 

управување со податоци и датотеки и база 

на податоци; медиуми и софтвер за 

издаваштво; софтвер за комуникација, 

вмрежување и социјално вмрежување; 

канцелариски и деловни апликации; 

софтвер за вештачка интелигенција и 

машинско учење; софтвер за следење, 

анализа, контрола и водење на операции 

во физичкиот свет; софтвер за систем и 

системска поддршка и фирмвер; софтвер 

за виртуелна и проширена реалност; веб 

апликација и серверски софтвер; софтвер 

за управување со содржина; софтвер за е-

трговија и е-плаќање; компјутерски 

софтвер за собирање податоци; 

компјутерски програми за управување со 

мрежата; софтвер кој овозможува 

пребарување на податоци; компјутерски 

софтвер за интеграција на апликации и 

бази на податоци; компјутерски софтвер 

за автоматизирање на складирањето 

податоци; вграден оперативен софтвер; 

софтвер за проширена реалност; софтвер 

за проширена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање на 
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електронски податоци со реални средини; 

компјутерски софтвер за управување со 

бази на податоци; облак сервери; софтвер 

за следење на облак мрежа; апликативен 

софтвер за облак компјутерски услуги; 

софтвер за мобилни телефони; софтвер 

за управување со мобилни уреди; 

апликативен софтвер за мобилни 

телефони; компјутерски софтвер за 

употреба на рачни мобилни дигитални 

електронски уреди и друга потрошувачка 

електроника; електронски публикации за 

преземање, електронски публикации 

снимени на компјутерски медиуми  

кл. 35  бизнис менаџмент и 

администрација; продажба на 

компјутерски софтвер; бизнис анализа, 

истражување и информациски услуги; 

информации и комерцијални совети за 

потрошувачите (совет за потрошувач); 

компилација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

системизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

публицитет и промоција, рекламирање и 

подготовка на огласи за други; 

рекламирање, маркетинг и промотивни 

услуги; онлајн рекламирање; 

консултантски услуги во врска со 

рекламирањето и бизнис менаџментот; 

рекламирање, маркетинг и промотивни 

консултантски услуги, советодавни и 

помошни услуги; ажурирање и одржување 

на податоците во компјутерските бази на 

податоци; бизнис разузнавачки служби  

кл. 41  објавување, известување и 

пишување текстови; услуги за обука во 

областа на развој на компјутерски 

софтвер; услуги за обука кои се 

однесуваат на компјутерски системи; 

образование, имено организирање и 

спроведување на курсеви, семинари и 

работилници, инструкции во врска со 

имплементација и развој на компјутерски 

програми и дистрибуција на материјали за 

курсеви во врска со нив; подготовка и 

објавување на едукативни материјали за 

други кои се однесуваат на развој и 

имплементација на компјутерски програми 

и употреба на компјутерски програми; 

подучување; работилници за едукативни 

цели; организирање и спроведување на 

конференции, конгреси, колоквиуми и 

семинари; онлајн објавување на 

електронски книги и списанија; објавување 

на текстови, освен текстови за публицитет; 

обука; обезбедување на електронски 

публикации што не се преземаат; 

обезбедување онлајн упатства; 

организација на семинари  

кл. 42  информатичка технологија, имено 

развој на софтвер, програмирање и 

имплементација; развој на компјутерски 

хардвер; развој на компјутерски 

софтверски апликативни решенија; развој 

на софтверски решенија за интернет 

провајдери и интернет корисници; совети и 

развојни услуги поврзани со компјутерски 

софтвер; советодавни услуги во областа 

на развој на производи и подобрување на 

квалитетот на софтверот; хостинг, 

софтвер како услуга и изнајмување на 

компјутерски софтвер, изнајмување на 

компјутерски хардвер и уреди, ИТ 

консултантски услуги, советодавни услуги 

и обезбедување информации; ИТ 

безбедносни услуги за заштита и 

обновување на компјутерски податоци; 

дуплирање и конверзија на податоци, 

шифрирање и кодирање на податоци, 

анализа на компјутерски систем; развој на 

компјутерски системи; услуги за 

интеграција на компјутерски системи; 

интеграција на компјутерски системи и 

мрежи; контрола на квалитетот во врска со 

компјутерски системи; консултантски 
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услуги за обезбедување квалитет; 

следење на процесот за обезбедување 

квалитет; тестирање на компјутерски 

програми; тестирање на компјутерски 

софтвер; тестирање на компјутерски 

хардвер; услуги за тестирање на 

употребливост на веб-страниците; 

консултантски услуги за тестирање на 

апликативниот систем; развој и тестирање 

на пресметковни методи, алгоритми и 

софтвер; конфигурација на компјутерски 

системи и мрежи; дизајн на компјутерски 

систем; услуги за управување со 

компјутерски проекти; ископување 

податоци; компјутерски мрежни услуги; 

технолошки услуги поврзани со 

компјутери; следење на компјутерските 

системи со далечински пристап; 

тестирање, автентикација и контрола на 

квалитетот; хостинг платформи на 

интернет; програмирање на софтвер за 

платформи за е-трговија; хостирање на 

платформи за е-трговија на интернет; 

консултантски услуги во врска со 

креирање и дизајнирање на веб-страници 

за е-трговија; дизајн и развој на програми 

за безбедност на интернет; складирање на 

податоци; компјутерски програмски услуги 

за складирање податоци; програмирање 

на софтвер за управување со бази на 

податоци; крос-платформска конверзија на 

дигитална содржина во други форми на 

дигитална содржина; консултантски услуги 

за информатичка технологија [ИТ]; 

аутсорсинг даватели на услуги во областа 

на информатичката технологија; услуги за 

поддршка и одржување на компјутерски 

софтвер; обезбедување на онлајн услуги 

за поддршка за корисници на компјутерски 

програми; обработка во облак; 

обезбедување на виртуелни компјутерски 

системи преку обработка во облак; 

консалтинг во областа на обработка во 

облак мрежи и апликации; програмирање 

на оперативен софтвер за пристап и 

користење на обработка во облак мрежа; 

дизајн и развој на оперативен софтвер за 

пристап и користење на обработка во 

облак мрежа; креирање и одржување на 

веб-страници за мобилни телефони; 

дизајн на софтвер; дизајн на компјутерски 

систем; дизајн и графички уметнички 

дизајн за креирање на веб-страници на 

интернет; работа со пребарувачи на 

интернет; инсталација на компјутерски 

софтвер; одржување на компјутерски 

софтвер; ажурирање на компјутерски 

софтвер; анализа на компјутерски 

софтвер; креирање и одржување на веб-

страници за други; хостирање 

компјутерски сајтови (веб-страници); 

услуги за далечинско правење на 

резервни копии на компјутер; провајдер на 

апликациони услуги [аѕр], имено, 

хостирање на компјутерски софтверски 

апликации на други; истражување во врска 

со компјутерско програмирање; 

истражување кое се однесува на 

обработка на податоци; истражување, 

развој, дизајнирање и ажурирање на 

компјутерски софтвер, информатичка 

технологија во врска со електронското 

складирање на податоци; софтверски 

инженерски услуги за програми за 

обработка на податоци; развој и дизајн на 

компјутерски софтвер за обработка на 

податоци; администрација на серверот; 

обезбедување на бази на податоци од 

областа на информатичката технологија, 

компјутерите и компјутерските системи; 

техничка поддршка, вклучително и 

далечинско и управување со 

инфраструктурата на лице место за 

следење, администрација и управување со 

јавни и приватни системи кои се 

однесуваат на ИТ и апликации за 
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обработка во облак; софтверски услуги за 

мобилност, имено развој на софтвер за 

мобилни апликации вклучувајќи 

прилагодени, спакувани или хостирани 

клиент, клиент/сервер и решенија 

базирани на облак, вклучувајќи поддршка 

за сите горенаведени услуги; координација 

на оперативни системи на високо ниво и 

облак платформи; развој на едукативен 

материјал за други лица во областа на 

развој и употреба на компјутерски 

софтверски апликации и во областа на 

користење на деловни и комерцијални 

активности поврзани со компјутерски 

софтверски апликации  

кл. 45  консултантски услуги во врска со 

лиценцирање на компјутерски софтвер; 

лиценцирање на компјутерски софтвер  

 

(210) TM  2021/1167 (220) 10/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО 

увоз-изоз Скопје ул. Вангел Тодоровски 

бр. 5-1/30, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000 

(540)  

Coach Josif 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететска храна; витамински 

производи; додатоци во исхраната за луѓе; 

ленено семе како диететски додаток; 

протеините како диететски додаток; семе 

од лен како диететски додаток; витамински 

производи; минерални додатоци на 

храната; белковини како диететски 

додатоци; леб за дијабетичари; 

растителни подготовки како замени за 

кафе  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје; желеа, џемови, компоти; 

млечни производи; бадеми, мелени; 

бадемово млеко; замени за млеко; 

замрзнато овошје; замрзнат-сушен 

зеленчук; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кокосово млеко; мали парчиња храна од 

овошје; мармалад; масло од кокос за 

јадење; масла за јадење; маст од кокосов 

орев; масло од лен за кујнска употреба; 

маслиново масло за исхрана; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

ориз; млеко од соја; намази на база на 

јаткасти плодови; овесно млеко; овошни 

каши; пире од јаболка; пијалаци на база на 

бадемово млеко; пијалаци на база на 

кокосово млеко; протеинско млеко; путер 

од кикиритки; путер од какао; путер; путер 

од кокосов орев; семки, подготвени; суво 

грозје; супи; јаткасто овошје [орев, лешник, 

бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од 

бадем; доматно пире; доматен сок за 

готвење; милк-шејк  

кл. 30  високопротеински плочки од 

житарки; вафли; зачини; мали парчиња 

храна од жита; мали парчиња храна од 

ориз; мусли; намази на база на чоколада; 

намази; овесни снегулки; овес (дробен 

овес); плочки од житарки; подготовки од 

жита; преработено семе кое се користи 

како зачин; растителни подготовки како 

замени за кафе; чај; храна од овес; 

чоколадни намази што содржат јаткасти 

плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто 

овошје со чоколаден прелив; додатоци на 

јадења; слатки од бадем; какао; ванила 

[арома]; пченкарни снегулки; протеински 

барови; протеински барови во облик на 

шејкови; протеински барови со прелив од 

млечно чоколадо; протеински ванила 

барови со прелив од млечно чоколадо; 
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протеински барови со различни вкусови; 

сосови [додатоци на храна]  

кл. 31  бадеми [овошје]; бобинки, свежи; 

зрнеста храна [жита]; лешници; лушпи од 

кокосов орев; овес; растителни семиња; 

јаткасто овошје; зрнеста храна (жита), 

јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж, 

леќа свежа, овошје свежо, семе од 

житарици  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; бадемов 

пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни 

сокови; смути (кашести пијалаци од овошје 

и зеленчук); изотонични пијалаци  

кл. 41  објавување текстови, со исклучок 

на рекламни текстови; организирање и 

водење работилници [обука]; објавување 

книги, организирање и водење семинари; 

забава  

кл. 44  услуги за советување за здравјето  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(210) TM  2021/1168 (220) 10/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО 

увоз-изоз Скопје ул. Вангел Тодоровски 

бр. 5-1/30, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев Бул. 8 Септември бр. 16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 1000 

(540)  

 
(531) 24.17.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететска храна; витамински 

производи; додатоци во исхраната за луѓе; 

ленено семе како диететски додаток; 

протеините како диететски додаток; семе 

од лен како диететски додаток; витамински 

производи; минерални додатоци на 

храната; белковини како диететски 

додатоци; леб за дијабетичари; 

растителни подготовки како замени за 

кафе  

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје; желеа, џемови, компоти; 

млечни производи; бадеми, мелени; 

бадемово млеко; замени за млеко; 

замрзнато овошје; замрзнат-сушен 

зеленчук; зеленчук, конзервиран; 

зеленчук, сушен; кандирано овошје; 

кокосово млеко; мали парчиња храна од 

овошје; мармалад; масло од кокос за 

јадење; масла за јадење; маст од кокосов 

орев; масло од лен за кујнска употреба; 

маслиново масло за исхрана; млеко од 

бадем за кулинарска употреба; млеко од 

ориз; млеко од соја; намази на база на 

јаткасти плодови; овесно млеко; овошни 

каши; пире од јаболка; пијалаци на база на 

бадемово млеко; пијалаци на база на 

кокосово млеко; протеинско млеко; путер 

од кикиритки; путер од какао; путер; путер 

од кокосов орев; семки, подготвени; суво 

грозје; супи; јаткасто овошје [орев, лешник, 

бадем], подготвени; јајца во прав; јогурт; 

хумус [мелена леблебија со сусамово 

масло, лимон и лук]; крем-путер; путер од 

бадем; доматно пире; доматен сок за 

готвење; милк-шејк  

кл. 30  високопротеински плочки од 

житарки; вафли; зачини; мали парчиња 

храна од жита; мали парчиња храна од 

ориз; мусли; намази на база на чоколада; 

намази; овесни снегулки; овес (дробен 

овес); плочки од житарки; подготовки од 

жита; преработено семе кое се користи 

како зачин; растителни подготовки како 

замени за кафе; чај; храна од овес; 

чоколадни намази што содржат јаткасти 

плодови; јаткасто овошје во прав; јаткасто 

овошје со чоколаден прелив; додатоци на 

јадења; слатки од бадем; какао; ванила 

[арома]; пченкарни снегулки; протеински 
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барови; протеински барови во облик на 

шејкови; протеински барови со прелив од 

млечно чоколадо; протеински ванила 

барови со прелив од млечно чоколадо; 

протеински барови со различни вкусови; 

сосови [додатоци на храна]  

кл. 31  бадеми [овошје]; бобинки, свежи; 

зрнеста храна [жита]; лешници; лушпи од 

кокосов орев; овес; растителни семиња; 

јаткасто овошје; зрнеста храна (жита), 

јаткасто овошје, бобинки свежи, грав свеж, 

леќа свежа, овошје свежо, семе од 

житарици  

кл. 32  безалкохолни овошни екстракти; 

безалкохолни овошни пијалаци; бадемов 

пијалак; безалкохолни пијалаци; овошни 

сокови; смути (кашести пијалаци од овошје 

и зеленчук); изотонични пијалаци  

кл. 41  објавување текстови, со исклучок 

на рекламни текстови; организирање и 

водење работилници [обука]; објавување 

книги, организирање и водење семинари; 

забава  

кл. 44  услуги за советување за здравјето  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(210) TM  2021/1169 (220) 10/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје Борис Трајковски 79, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  иверка водоотпорна иверка, иверки 

за употреба во градежништво, 

компресирана иверка, панели од иверка, 

дрво, дрвени плочи, дрвени фурнири, 

обложување на дрво, пилено дрво  

кл. 40  обработка на материјали, 

обработка на дрво  

кл. 41  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата, 

анализа на цени, 

бизнис проценки, рекламен материјал  

 

(210) TM  2021/1171 (220) 10/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Biogen MA Inc. 225 Binney Street 

Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

VUMERITY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лечење 

на неуролошки, неуродегенеративни и 

неуромускулни 

пореметувања;фармацевтски препарати 

за лечење на мултипла склероза  

 

(210) TM  2021/1172 (220) 10/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

REFIDORO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиаводи  

 

(210) TM  2021/1173 (220) 09/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

HEXTECH MAYHEM:A 

LEAGUE OF LEGENDS 

STORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  аудио звучници; полначи на 

батерии; батерии; кациги за велосипеди; 

празни 

мемориски флеш картички; празни USB 

флеш драјвери; фотоапарати; футроли за 

мобилни телефони; процесори (централни 

единици за обработка на податоци) 

(компјутерски хардвер); приклучни станици 

за компјутери; компјутерски хардвер; 

компјутерски глувчиња; компјутерски 

монитори; компјутери; украсни привезоци 

за мобилни телефони; украсни магнети; 

дигитални медии, имено медиски 

содржини од областа на забава, музика, 

музички видео записи, видео игри и 

играње на видео игри, кои може да се 

преземат; уреди за пренос (стриминг) на 

дигитални медии; дигитална музика која 

може да се преземе од интернет; 

дигитални ознаки; софтвер за игри со 

проширена реалност кој може да се 

преземе; компјутерски софтвер кој може 

да се преземе за управување со 

трансакции користејќи blockchain 

технологија; електронски публикации кои 

може да се преземаат, имено, стрипови, 

графички романи, списанија, прирачници и 

билтени на поле на забава и видео игри; 

кинематографски филмови кои може да се 

преземат, телевизиски програми и други 

забавни програми со кратка форма од 

област на анимација, комедија, драма, е-

спорт, фантазија и научна фантастика; 

музички датотеки кои може да се 

преземаат; софтвер за видео игри кој 

може да се преземе; софтвер за 

преземање за стриминг на аудио-визуелни 

медиски содржини по пат на интернет и за 

мобилни уреди; виртуелни производи кои 

може да се преземаат, имено, 

компјутерски софтверски програми кои 

содржат ресурси во игра, токени и 

виртуелна валута за употреба во видео 

игри и виртуелни светови на мрежа; 

софтвер за преземање кој содржи 

виртуелна валута, имено, компјутерски 

програми кои содржат жетони во игра и 

валута за употреба на веб онлајн и 

мобилни видео игри; софтвер за игри за 

виртуелна реалност кој може да се 

преземе; слушалки-бубици; електронски 

приклучни станици; футроли за очила; 

очила; слушалки; слушалки за употреба со 

компјутери; држачи за телефони во 

автомобил; интерактивни програми за 

мултимедиски видео игри; леќи за камери 

за паметни телефони; магнетно кодирани 

картички за подарок; главни компјутери 

(mainframes компјутери); полначи на 

батерии за мобилни телефони; батерии за 

мобилни телефони; засилувачи на сигнал 

за мобилни телефони; мобилни телефони; 

моноподи за рачни дигитални електронски 

уреди, имено, камери, мобилни телефони, 

таблет компјутери; подлоги за 

компјутерски глувчиња; преносни 

компјутери; телефонски припејд картички 

за повици, кои се се магнетски кодирани; 

однапред снимени компакт дискови кои 

содржат музика и филмски звучни записи; 

однапред снимени оптички и 

магнетооптички дискови кои содржат 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и кратки забавни програми во 

форма на анимација, комедија, драма, е-



 

 

76 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

спорт, фантазија и научна фантастика; 

однапред снимени видео дискови и DVD-а 

кои содржат кинематографски филмови, 

телевизиски програми и кратки забавни 

програми во форма на анимација, 

комедија, драма, е-спорт, фантазија и 

научна фантастика; заштитни маски за 

мобилни телефони, таблети и лаптопи; 

батерии кои се полнат; снимен софтвер за 

игри со проширена реалност; снимен 

софтвер за видео игри; снимен софтвер за 

игри со виртуелна реалност; заштита за 

екрани за мобилни телефони; SD 

мемориски картички; паметни телефони; 

паметни часовници; звучници; футроли за 

очила за сонце; очила за сонце; таблет 

компјутери; телефони; касети за видео 

игри; дискови за видео игри; безжични 

полначи; проширувачи на домет на 

безжични мрежи  

кл. 18  повеќенаменски торби;спортски 

торби;ранци;торбици за носење на 

појас;торби за книги;актовки;кутии за визит 

картички;торби за носење;торбици за 

ковани пари;ланчиња за 

животни;козметички торбици кои се 

продаваат празни;костими за 

животни;торби за носење преку едно 

рамо;торбици со врвки (за 

тренинг);цилиндрични текстилни 

торби;торбици за носење на колкови;рачни 

торбици;футроли за клучеви;торби за 

опрема;поводници за 

животни;багаж;ознаки за багаж;курирски 

торби;чадори за сонце;џебни 

паричници;женски ташни;торби со една 

прерамка;несесери кои се продаваат 

празни;торби за пазарење (тоте 

торби);сандаци (багаж);чадори за 

дожд;торбици за околу појас;паричници со 

ланче;паричници;торбици за носење околу 

зглоб  

кл. 25  бандана марами; ремени (облека); 

капи за бејзбол; плетени капи; чизми; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за ноќ на вештерките; капи, шешири; 

покривала за глава; спортски маици со 

качулка; облека за мали деца; јакни 

(облека); удобна облека за носење по 

дома; панталони; пуловери; облека за 

дожд; сандали; марами, шалови; блузи, 

кошули; кондури; кратки панталони 

(шорцеви); сукњи; облека за спиење; 

чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 28  акциони фигурички за играње и 

додатоци за нив; кукли полнети со 

топчиња; играчки кои се свиткуваат; 

друштвени игри; кукли со подвижна глава; 

игри со карти; игри со шах; украси за 

божиќни дрвца (освен слатки и електрични 

божиќни сијалички); фигурички за 

собирање; конзоли за компјутерски игри за 

рекреативно играње на игри; играчки за 

составување; костими за маскирање; 

украсни ветрокази (играчки); украсни 

спинери кои се движат на ветер (играчки); 

игри со коцки; кукли и додатоци за нив; 

електрични акциони играчки; играчки во 

облик на ликови од фантазија; слушалки 

посебно прилагодени за користење при 

играње на видео игри; тастатури за 

играње на игри; глувчиња за играње игри; 

салонски игри; пињати; карти за играње; 

плишани играчки; играчки со играње на 

замислени улоги; игри за на маса; 

фигурички за игра; играчки возила; оружје 

за игра; карти-сликички за размена; 

машини за видео игри  

кл. 41  забава во вид на возење во 

забавни паркови; услуги на забавни 

паркови; услуги на разонода во вид на 
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создавање, развивање, дистрибуција, 

продукција и пост-продукција на 

кинематографски филмови, телевизиски 

програми и мултимедијални забавни 

содржини; услуги на разонода во вид на 

тековни телевизиски серии и филмови во 

област на акциони авантури, анимации, 

аними, комедии, фантазии, мјузикли, 

научна фантастика и спортови; услуги на 

разонода во вид на продукција и 

изведување на настапи во живо; услуги на 

разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конфереции од област на 

забава, гејминг, видео игри и е-спортови; 

услуги на разонода, имено обезбедување 

на кинематографски филмови, 

телевизиски програми, е-спортски настани, 

посебни настани и мултимедијална 

забавна содржина преку вебсајтови кои не 

може да се преземаат; организирање на 

костимирани забавни настани; продукција 

и дистрибуција на кинематографски 

филмови и телевизиски програми; услуги 

на ставање на располагање на 

кинематографски филмови, телевизиски 

емисии, е-спортски настани, специјални 

настани и мултимедијални забавни 

содржини, кои не може да се преземат, по 

пат на видео записи на барање; 

обезбедување на онлајн игри со виртуелна 

реалност кои не може да се преземат; 

обезбедување на онлајн информации за 

разонода кои не можат да се преземат; 

обезбедување онлајн информации за 

видео игри кои не можат да се преземат; 

обезбедување на онлајн стрипови, кратки 

приказни и романи во слики кои не можат 

да се преземат; обезбедување на онлајн 

видео снимки и други мултимедијални 

дигитални содржини кои не може да се 

преземат; обезбедување на онлајн видео 

игри кои не може да се преземат; 

обезбедување на онлајн игри со виртуелна 

реалност кои не може да се преземат  

 

(210) TM  2021/1174 (220) 11/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Mastercard International 

Incorporated 2000 Purchase Street, 

Purchase, New York 10577, US 

(740) БИНПРО дооел Скопје Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло, темно сина 

(531) 26.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер и софтвер што 

се превзема за овозможување и 

управување со платежни трансакации, 

банкарски трансакции, и услуги на 

платежни картички; компјутерски хардвер 

и софтвер што се превзема за електронска 

обработка и пренос на податоци за 

плаќање сметки; компјутерски хардвер и 

софтвер што се превзема за услуги за 

исплата на готовина, услуги за банкомати, 

автентикација на трансакции, 

распределба, авторизација и услуги за 

порамнување, откривање и контрола на 

измами, услуги за енкрипција и 

надоместок по несреќи; 

телекомуникациски и електрични апарати 

и инструменти, имено, апарати за 

снимање, пренос и репродукција на 

податоци вклучително звук и слики; 

сметководствени машини; апарати за 

следење, управување и анализа на 

финансиски сметки преку глобална 
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компјутерска мрежа; компјутерски хардвер 

и софтвер што се превзема, имено, за 

развој, одржување и употреба на локални 

и широкопојасни компјутерски мрежи; 

системи за читање мемориски картички и 

системи за читање податоци во мемории, 

имено, мемории од интегрални кола и 

мемории од банкарски картички; 

електронски публикации што се 

превземаат; апарати за печатење за 

системи за обработка на податоци и 

финансиски трансакциски системи; уреди 

за енкодирање и декодирање; модеми; 

компјутерски хардвер и софтвер што се 

превзема за овозможување платежни 

трансакции по електронски начин преку 

безжични мрежи, глобални компјутерски 

мрежи и/или мобилни телекомуникациски 

уреди; компјутерски хардвер и софтвер 

што се превзема за креирање на 

енкрипциски клучеви, дигитални 

сертификати, и дигитални потписи; 

компјутерски софтвер што се превзема за 

безбедно складирање податоци и 

повраток и пренос на доверливи 

информации за потрошувачите што ги 

користат поединци, банкарски и 

финансиски институции; компјутерски 

хардвер и софтвер што се превзема што 

овозможува идентификација и 

автентикација на уреди за комуникација во 

блиско поле (NFC) и уреди за радио 

фрекфентна идентификација (RFID); 

компјутерски софтвер што се превзема 

што содржи дигитален паричник за 

пристап до купони, ваучери, кодови од 

ваучери и попусти кај трговците на мало и 

да добие награди за лојалност и парични 

награди; компјутерски софтвер што се 

превзема што содржи дигитален паричник 

што овозможува на корисниците пристап 

до информации за споредба на цени, 

рецензии за производи, линкови до 

малопродажни веб страни на други, и 

информации за попусти; апликациски 

софтвер што се користи за поврзување со 

безконтактни терминали за плаќање со 

цел за им овозможи на трговците да 

прифатат безконтактни мобилни трговски 

трансакции, безконтакно презентирање на 

акредитиви за лојалност, и безконтактно 

откупување на купони, рабати, попусти, 

ваучери и специјални понуди; компјутерски 

софтвер што се превзема за управување и 

верификација на трансакции со 

круптовалути користејќи блокчејн 

технологија; компјутерски софтвер што се 

превзема за генерирање криптографски 

клучеви за примање и трошење 

криптовалути; компјутерски софтвер што 

се превзема за користење како паричник 

со криптовалути; компјутерски софтвер 

што се превзема, за инвентар и 

управување со добавувачкиот ланец на 

база на блокчејн технологија; компјутерски 

софтвер што се превзема за 

пристапување, читање и следење 

информации од областа на финансиски 

трансакции на блокчејн; чипови со 

интегрални кола за употреба во мобилни 

телефони и NFC и RFID уреди; магнетни 

енкодирани картички и картички што 

содржат чип со интегрално коло (паметни 

картички); безбедносно енкодирани 

картички; картички со импрегниран 

холограм (енкодирани); наплатни 

картички, банкарски картички, кредитни 

картички, дебитни картички, чип картички, 

картички за рати, картички со наснимена 

вредност, картички за носење електронски 

податоци, платежни картички; банкарски 

картички, имено, магнетски енкодирани 

банкарски картички и банкарски картички 

што користат магнетни мемории и 

мемории со интегрални кола; читачи на 

платежни картички; читачи на магнетни 
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кодирани картички, читачи на картички кои 

носат електронски податоци, уреди за 

електронска енкрипција; компјутерски 

хардвер и софтвер што се превзема за 

употреба во финансиските услуги, 

банкарство и телекомуникациски 

индустрии; компјутерски софтвер што се 

превзема дизајниран за да овозможи 

паметните картички да комуницираат со 

терминали и читачи; компјутерски чипови 

вградени во телефони и други 

комуникациски уреди; телекомуникациска 

опрема; трансакциски терминали како 

место за продажба и компјутерски 

софтвер за пренесување, прикажување и 

складирање трансакциска, 

идентификациска и финансиска 

информација за користење во 

финансиските услуги, банкарството и 

телекомуникациските индустрии; радио 

фреквентни уреди за идентификација 

(транспондери); апарати за електронска 

верификација за верифицирање 

автентикација на наплатни картички, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички и платежни картички; 

машини што даваат готовина; делови и 

опрема за сите горенаведни производи  

кл. 36  финансиски консултации; 

финансиско информирање; финансиско 

спонзорирање; финансиски услуги, имено, 

банкарски услуги, услуги за кредитни 

картички, услуги за дебитни картички, 

услуги за наплатни картички, услуги за 

картички за рати; услуги за при-пејд 

картички понудени преку картички со 

наснимена вредност, електронски 

кредитни и дебитни транскации, услуги за 

плаќање сметки и презентација, исплата 

на готовина, верификација на чекови, 

уновчување чекови, пристап до депозити и 

услуги за банкомати, авторизација на 

трансакции и услуги за порамнување, 

усогласување на трансакции, управување 

со готовина, порамнување на 

консолидирани парични средства, 

обработка на консолидирани спорови, 

услуги за преместување на парични 

средства од областа на платежни 

картички, услуги за обработка на 

електронско плаќање, услуги за 

автентикација и верификација на 

платежни трансакции; услуги за 

електронски трансфер на парични 

средства и размена на валути; услуги за 

обработка на плаќања со криптовалути; 

услуги за размена на криптовалути со 

блокчејн технологија; обезбедување 

финансиски информации од областа на 

криптовалути; услуги за финансиска 

проценка и управување со ризик за други 

од областа на поторошувачки кредит; 

распостранување финансиски 

информации преку глобална компјутерска 

мрежа; финансиски анализи и 

консултации; услуги за обработка за 

финансиски трансакции од носители на 

картички преку банкомати; одржување на 

финансиски досиеа; услуги за електронски 

портмонеа со наснимена вредност; 

електронско банкарство преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги за финансиска 

клириншка куќа; услуги за недвижен имот; 

вреднување на недвижен имот; 

управување со инвестиции за недвижен 

имот; инвестициски услуги за недвижен 

имот; услуги за осигурување на недвижен 

имот; финансирање на недвижен имот; 

посредување за недвижен имот; процена 

на недвижен имот; агенциски услуги за 

недвижен имот; евалуација на недвижен 

имот; администрација со недвижен имот; 

администрација со финансиски работи кои 

се однесуваат на недвижен имот; 

обезбедување заеми за недвижен имот; 

финансиски услуги кои се однесуваат на 
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развој на недвижен имот, услуги за 

финансиско посредување за недвижен 

имот; капитално инвестирање во недвижен 

имот; услуги за инвестирање во 

комерцијален имот; финансиски услуги во 

врска со стекнување имот; финансиски 

услуги во врска со продажба на имот; 

лизинг на недвижен имот; услуги за 

управување со имот што се однесуваат со 

трансакции со недвижен имот; 

вреднување на имот; управување со 

портфолио на имоти; финансирање на 

хипотеки и секјуритизација на имот; 

консултантски услуги што се однесуваат за 

решенија за плаќање, банкарство, 

кредитни картички, дебитни картички и 

платежни картички; информациски, 

советодавни и консултантски услуги во 

врска со сите горенаведени услуги  

 

(210) TM  2021/1175 (220) 11/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) KANAAN d.o.o. Industrijska zona 

Janjevci 4, Donji Miholjac, HR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KANAAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  пуканки;оризови бисквити;закуски 

врз база на ориз;закуски врз база на 

житарици  

 

(210) TM  2021/1176 (220) 11/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) KANAAN d.o.o. Industrijska zona 

Janjevci 4, Donji Miholjac, HR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, златна 

(531) 26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири  

кл. 30  пуканки;оризови бисквити;закуски 

врз база на ориз;закуски врз база на 

житарици  

 

(210) TM  2021/1180 (220) 12/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје 

(540)  

SHINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

запалки за пури за пушачи; ќибрит; 

артикли за пушачи; хартија за цигари; туби 

за цигари; филтри за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 

за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(210) TM  2021/1181 (220) 12/11/2021 

(442) 28/02/2022 
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(731) Друштво за трговија на големо и 

мало ВЕЈПИ ДОО увоз-извоз Штип ул. 

Ванчо Прќе бр. 121/16, 2000, Штип, ZW 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало ма производи за 

пушачи, електронски наргиле за 

еднократна употреба  

 

(210) TM  2021/1182 (220) 15/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ПхармаС Лекови дооел Скопје ул. 

Борка Талевски бр. 42/2 кат 3 стан 6, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, розева 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицинска употреба; диететски 

супстанци наменети за медицинска 

употреба, храна за бебиња; гипс, 

материјали за преврска; материјали за 

пломбирање заби и за забни отисоци; 

дезинфекциски средства; препарати за 

уништување на животински штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн поврзан со тоа; 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенски и производи за нега и 

убавина за луѓе и животни; агрикултурни, 

хортикултурни и шумарски услуги  

 

(210) TM  2021/1183 (220) 15/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани ул. 

Теодосие Паунов бр. 36, 2300, Кочани, 

MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

TOZ PENKALA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за употреба 

во сликарство, декорирање, печатење и 

уметноста  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 28  игри и играчки и предмети за 
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играње; апарати за видео игри; производи 

за гимнастика и спорт; украси за елка  

 

(210) TM  2021/1184 (220) 15/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 018474977  19/05/2021  EM 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hannover, New 

Jersey, 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сива, сите нијанси на сина, 

сина 

(531) 27.05.03;27.05.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи и печива; 

крекери; колачиња; бисквити; наполитанки 

(wafers); вафли  

 

(210) TM  2021/1185 (220) 15/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

TYGROL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови кои делуваат на крвта и на 

органите кои формираат крв  

 

(210) TM  2021/1186 (220) 15/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Ултра ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 70б, ДЦ 

Алумина 3-ти кат, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 24.17.25;25.07.21;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, оптички, 

за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетни 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизами за 

апаратите што се активираат со монети 

или жетони; регистар каси; машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; апарати за 

гаснење пожар; аудиовизуелни апарати за 

настава; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

периферни уреди; компјутерски софтвер, 

снимен; акустични спојки; сврзници 

[опрема за обработка на податоци]; точки 

на поврзување на компјутери; џубокси за 

компјутери; магнетни носачи на податоци; 

елементи со магнетска лента за 

компјутери; микропроцесори; модем; 

монитори [компјутерски хардвер]; 

монитори [компјутерски програми]; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]; компјутерски 
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програми за играње; апликации за 

компјутерски софтвери, што можат да се 

преземат; компјутерски мемории  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, 

кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се 

опфатени со другите класи; карти за 

играње, печатарски букви; клишиња; 

графички цртежи; печатени публикации  

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика кои не се опфатени со другите 

класи; украси за елки; преносливи видео-

игри со екран од течен кристал  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

реклама; управување со работи; 

канцелариски работи; маркетинг 

истражување; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); професионално бизнис 

консултирање; организирање изложби за 

комерцијални или рекламни цели; 

испитување на јавното мислење; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; систематизација на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

обезбедување деловни информации преку 

вебстраница; дизајнирање рекламен 

материјал; малопродажба и 

големопродажба на компјутерски хардвери 

софтвер, монитори, компјутерски 

програми, компјутерски програми за 

играње; апликации за компјутерски 

софтвери, компјутерски мемории  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; проценување недвижен 

имот; изнајмување канцеларии 

[недвижности]  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги; компјутерски 

хардвер (инсталирање, одржување и 

поправање на компјутерски хардвер)  

кл. 38  телекомуникации; радио и тв 

станици; услуги за видеоконференција  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

истражувања во техниката; изнајмување 

компјутери; компјутерско програмирање; 

инженерство; истражување во 

машинството; изработка на компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми; обновување 

комјутерски бази на податоци; одржување 

компјутерски програми; анализа на 

компјутерски системи; програмирање 

компјутерски системи; советување во 

врска со информатичка технологија; 

умножување компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

советување за компјутерски програми; 

консултации за безбедност на податоци; 

советување на полето на компјутерски 

хардвер; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

советодавни услуги од областа на 

компјутерската технологија; софтвер како 

услуга [ЅааЅ]; научно истражување; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и опшествени услуги што ги даваат трети 

лица за завоволување на потребите на 

поединците; менаџмент со авторски права; 
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издавање лиценци за интелектуална 

сопственост  

 

(210) TM  2021/1187 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, светло и  темно 

портокалова, бела, црвена, зелена, жолта 

(531) 05.07.11;19.01.04;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2021/1188 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела, сива 

(531) 01.01.04;19.01.04;26.11.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2021/1189 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, светло зелена, црвена, бела, 

бордо, жолта 

(531) 05.07.13;19.01.04;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2021/1190 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 
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(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бордо, жолта, зелена, окер, 

бела 

(531) 05.07.14;19.01.04;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2021/1192 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Алкалоид АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

BLORMINA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; лекови за 

луѓе; аналгетици; антибиотици; наркотици 

за медицинска употреба; диететски 

супстанции за медицинска употреба; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2021/1193 (220) 16/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj, 

Building, Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; пури, филтри (за цигари), 

тегли за тутун, пушачи (запалки за), цигари 

кои содржат замени за тутун, не за 

медицински цели; футроли (цигари), 

футроли (пури), хартија за цигари, врвови ( 

за цигари), тутун, тутунски ќесички, книги 

со хартија за цигари  

 

(210) TM  2021/1194 (220) 17/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Zentiva, a.s. U Kabelovny 130/22 CZ-

102 00 Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

Xanirva 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/1195 (220) 17/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Kalceks, Joint Stock company 53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела, жолта, сина 

(531) 27.05.17;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

 

(210) TM  2021/1196 (220) 18/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

NEOCIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1197 (220) 18/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way, 

Parsippany, NJ 07054 , US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, бела 

(531) 26.01.15;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  хуманитарни услуги, имено, 

организирање, развој и управување со 

проекти и иницијативи за зголемување на 

пристапот до ветеринарна нега на 

маргинализирано население, 

обезбедување на ургентна нега за 

животни во случај на несреќи, 

поддржување на различност кај 

вработените, инклузивност и 

волонтерство, борба против зоолошки 

болести, и поддршка на ветеринарните 

професионалци; промоција и подигање на 

јавната свест за прашања и иницијативи 

за одржпивост на животната средина и 

поддршка на одржливи одлуки во врска со 

здравствената заштита на животните и 

одгледувањето животни и одговорно 

користење на антибиотици; обезбедување 

на веб страница со вести, информации и 

написи во областа на еколошката 

одржпивост и социјално одговорни 

деловни практики со производи и услуги 

поврзани со здравствена заштита на 

животните и одгледувањето животни  

кл. 36  обезбедување стипендии на 

студенти по ветеринарна медицина; 

обезбедување грантови на ветеринарните 

професионалци  

 

(210) TM  2021/1198 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 
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(731) ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

бул. Партизански Одреди бр. 135-1/23, 

1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 28 

лок.2-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 05.13.03;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  органски производи за шминкање; 

органски козметички производи  

кл. 5  протеините како диететски додаток; 

казеин како диететски додаток; алгинати 

како диететски додатоци; гликоза како 

диететски додаток; лецитин како диететски 

додаток; прополис како диететски додаток; 

полен како диететски додаток; белковини 

како диететски додатоци; диететски 

додатоци за животни; ензими како 

диететски додаток; квасец како диететски 

додаток; матичен млеч како диететски 

додаток; ленено семе како диететски 

додаток; пченични никулци како диететски 

додаток; семе од лен како диететски 

додаток; скроб за диететска или 

фармацевтска употреба; диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба; растителни влакна за јадење, 

нехранливи; витамински производи; 

минерални додатоци на храната; храна за 

бебиња  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

организирање и водење семинари; 

одржување часови по фитнес; електронско 

издаваштво  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

услуги на ароматерапија  

 

(210) TM  2021/1199 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје бул. Партизански Одреди бр. 

155/мезанин 3, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

Seacross 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1201 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300)  

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SUMMER BREEZE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 
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хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; елекгронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класа 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1202 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Edge Systems LLC 2165 E.Spring 

Street Long Beach, CA 90806, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО "Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

HydraFacial 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински препарати за нега на 

кожа, имено лосиони и серуми; 

немедицински препарати за нега на кожа 

за уреди за микродермоабразија и уреди 

за хидрадермоабразија  

кл. 10  медицински апарати и инструменти 

за употреба во постапки за обновување на 

кожа и нега на кожа, имено уреди за 

изведување на постапки за 

микродермоабразија и 

хидродермоабразија  

кл. 44  медицински и козметички спа 

услуги, имено минимални и неинвазивни 

терапиии за кожа, козметички и фитнес 

терапии; услуги на третман на убавина; 

медицински услуги на нега и убавина  

 

(210) TM  2021/1203 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Фондација Метаморфозис ул. 

Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

METANEWS.MK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 

обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 
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презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; безжично емитување; 

обезбедување услуги за онлајн форуми; 

проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обука [тренирање]; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; разонода  

 

(210) TM  2021/1204 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Фондација Метаморфозис ул. 

Апостол Гусларот 40, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, сива 

(531) 18.05.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; комерцијално-информативни 

агенции; услуги за информирање и 

обезбедување вести; објавување и 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање, огласување (рекламни 

огласи); обработка на текстови; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

раководење со датотеки; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; бизнис информации; изнајмување 

рекламен простор; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; договарање 

претплата на весници; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички 

податоци; односи со јавноста, испитување 

на јавното мислење; медиумска 

презентација; медиуми за комуникација; 

преписи на соопштениа  

кл. 38  телекомуникации; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренос на 

дигитални датотеки; безжично 

емитување;обезбедување услуги за онлајн 

форуми; проток на податоци  

кл. 41  образовни услуги; забава; културни 

активности; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

организирање и водење работилници 

[обука]; он-лајн публикување електронски 

списанија; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; обука [тренирање]; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; разонода  

 

(210) TM  2021/1205 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ФУФАРМА ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

Moreserc 24 mg tablet 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2021/1206 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ФУФАРМА ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

Sevoflurane 100% inhalation 

vapour, liquid 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/1207 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Митковски-Три Д Доо – Скопје ул. 

Ѓорче Петров број 49а, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, жолта 

(531) 26.01.04;26.01.14;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки и предмети за 

играње; апарати за видео игри; производи 

за гимнастика и спорт; украси за елка  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, а особено големопродажба и 

малопродажба на облека, обувки, капи, 

спортска опрема и производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2021/1208 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Симона Константиновиќ бул. Јане 

Сандански бр. 5/2-15, 1000, Скопје, ZW 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.05.14;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун;миризливо дрво; козметички 

производи; есенцијални масла; шампони  

кл. 25  хеланки; спортски трегер-маици; 

облека; шамии; боди [женска долна 

облека]  

кл. 27  простирки за јога  

кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; цветови или лисја како 

замена за чај  

кл. 41  услови за рекреирање 

(обезбедување услови за рекреирање); 

обезбедување спортска опрема; практична 

обука [демонстрирање]; организирање и 

водење работилници [обука]; он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија; обука [тренирање]; услуги на 

личен тренер (фитнес); одржување часови 

по фитнес; обезбедување користење 

онлајн видеа, кои не може да се преземат  

 

(210) TM  2021/1209 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 
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(540)  

FENESA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓе  

 

(210) TM  2021/1210 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Thermo King Corporation, a 

Delaware Corporation 314 W. 90th Street, 

Minneapolis, Minnesota 55420, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.14;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  компресори за фрижидер; мотори и 

пумпи за фрижидери и замрзнувачи; 

мерач на притисок со повеќекратни 

вредности за фрижидери; сетови од 

помошни единици за напојување и 

генератори  

кл. 9  полначи за батерии; компјутерски 

софтвер, имено, програми за употреба при 

контрола на работа на мобилните 

транспортни системи за ладење, програми 

за употреба при следење на ефикасноста 

на мобилните транспортни системи за 

ладење, програми за употреба при 

маркетинг на мобилните транспортни 

системи за ладење  

кл. 11  самостојни ладилни единици за 

контрола на температурата прилагодени 

за поврзување со индустриски куќишта 

како што се транспортни возила, 

шкафчиња што се заклучуваат, и слично; 

споменатите единици прилагодени да ја 

контролираат температурата на воздухот 

во такви куќишта  

кл. 12  возила со опрема за климатизација 

за складирање на лесно расиплива стока  

кл. 37  одржување, ремонт и поправка на 

транспортна опрема за ладење и 

климатизација; услуги за полнење на 

системи за ладење; услуги на инсталација 

и замена на системи за греење, 

вентилација и климатизација  

 

(210) TM  2021/1211 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, жолта, црвена, зелена, бела, 

црна 

(531) 03.04.24;27.03.03;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, млечно чоколадо, какао, 

напитоци врз база на чоколадо, производи 

на база на житарици од експандиран 

пченкарен гриз  

 

(210) TM  2021/1212 (220) 22/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 24.17.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински производи на база на 

житарици од експандиран пченкарен гриз; 

снек храна што содржи протеини; 

производи на база на житарици со високо 

протеински состав; протеински производи 

на база на житарици од експандиран 

пченкарен гриз со грав и вкус на чедар 

сирење; протеински производи на база на 

житарици од експандиран пченкарен гриз 

со леќа, жолт грашок и леблебија, со вкус 

на лук и маслинки  

 

(210) TM  2021/1213 (220) 23/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300) 36677  16/11/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1214 (220) 23/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за хотелиерство, 

трговија и услуги ТРОКАДЕРО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Тетово 

Илинденска бр. 350, Тетово, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(531) 01.15.03;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; минерални 

и сода води; овошни напитоци и овошни 

сокови; води; газирани пијалоци со 

вкусови; безалкохолни пијалоци со вкус на 

овошје; лимонади; газирани сокови; 

освежителни безалкохолни пијалоци; 

изотонични пијалаци; енергетски пијалаци; 

сирупи и други безалкохолни препарати за 

правење напитоци  

 

(210) TM  2021/1218 (220) 19/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) C.VALE - COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL AV INDEPENDÊNCIA 

2347, PALOTINA, PARANÁ, BR 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 05.03.13;24.17.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риба, пилешко  

 

(210) TM  2021/1219 (220) 23/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, Скопје 

(540)  

ZEOKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, фармацевтски препарати за 

употреба кај луѓето  

 

(210) TM  2021/1222 (220) 23/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ДПТУ Матриошка ДОО Скопје ул. 

Даме Груев 16/2, лок. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед од вино, сладолед, 

прашоци за сладоледи, средства за 

спојување смеси за сладоледи, адитиви за 

сладоледи; замрзнат јогурт [вид 

сладолед], десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен 

овошен десерт]; мраз за освежување, 

коцки мраз; замрзнат десерт во форма на 

мус [слатки], ароми  

кл. 33  вино, пијалоци на база на вино, 

ледено вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекламирање; 

ширење на рекламен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекламни 

огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 
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пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со: сладолед 

од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, 

средства за спојување смеси за 

сладоледи, адитиви за сладоледи; 

замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати 

десерти; сорбет [ладен овошен десерт]; 

мраз за освежување, коцки мраз; замрзнат 

десерт во форма на мус [слатки], ароми, 

вино, пијалоци на база на вино, ледено 

вино  

 

(210) TM  2021/1223 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС 

ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. Сутјеска 

бр. 11, Штип, MK 

(540)  

 
(591) бела, портокалова 

(531) 26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат  

кл. 42  софтвер како услуга (ЅааS)  

кл. 44  психолози (услуги на психолози)  

 

(210) TM  2021/1225 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) KT & G CORPORATION of 71, 

Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Fiit SPRING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, супститути на тутун, 

пури, електронски цигари, течни 

никотински раствори за електронски 

цигари, течни раствори за електронски 

цигари, ароми за употреба кај електронски 

цигари различни од есенцијални масла, 

табакери, секачи за пури, пепелници за 

пушачи, патрони за електронски цигари, 

ланци за електронски цигари, атомизери 

за електронски цигари, производи за 

пушачи вклучувајќи и запалки, стапчиња за 

чистење и дезинфекција на електронски 

цигари, четки за чистење електронски 

цигари, влошки за чистење електронски 

цигари, чистачи за електронски цигари, 

средства за чистење електронски цигари, 

апарати за чистење електронски цигари, 

електрични чистачи за електронски 

цигари, USB адаптери за електронски 

цигари, футроли за електронски цигари, 

тутун за џвакање, цевки за испарување на 

цигари без чад; држачи за електронски 

уреди заради загревање цигари или тутун, 

производи од тутун и замена за тутун, 

тутунски стапчиња за електронски цигари  

 

(210) TM  2021/1227 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(300)  

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

Ice Dream 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, замена за 

кафе; производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 
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печење, сол; сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз; прашоци за сладоледи; 

замрзнат јогурт [вид сладолед]; мраз за 

освежување; десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со кафе, 

чај, какао, шеќер, замена за кафе, 

производи од тесто и слатки, сладолед, 

мед, меласа, квасец, прашок за печење, 

сол, сосови (како мирудии), мирудии, мраз, 

прашоци за сладоледи, замрзнат јогурт 

[вид сладолед], мраз за освежување, 

десерт со мраз, овошен сок и шеќер  

 

(210) TM  2021/1228 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела темно сина, црвена, розева 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи; 

креми (козметички креми); лосиони за 

козметичка употреба; тоалетни производи; 

влажни марамчиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со 

средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, креми (козметички креми), 

лосиони за козметичка употреба, тоалетни 

производи, влажни марамчиња  

 

(210) TM  2021/1229 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) СИЗ - ЛКА Куманово Населено 

место без уличен систем бр. 1-1 

Љубодраг, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло зелена, темно зелена 

(531) 05.03.13;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 
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мало и увоз-извоз со месо, риба, живина и 

дивеч, месни преработки, конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти 

за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, 

мраз  

 

(210) TM  2021/1230 (220) 25/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; артикли од тутун; замени за 

тутун (не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

кертриџи за електронски цигари; течности 

за електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови на 

уреди за загревање на тутун; замени на 

тутун наменети за инхалација; цигари што 

содржат замени за тутун; табакери за 

цигари; кутии за цигари; бурмут (snus) со 

тутун; бурмут за шмркање (snuff) со тутун; 

бурмут (snuff) без тутун; орални 

никотински торбички без тутун (не за 

медицински цели)  

 

(210) TM  2021/1231 (220) 25/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје 

(540)  

PALL MALL SHINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; 

цигарилоси; запалки за цигари за пушачи; 

запалки за пури за пушачи; ќибрит; 

артикли за пушачи; хартија за цигари; туби 

за цигари; филтри за цигари; џебни 

апарати за виткање цигари; рачни машини 

за вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(210) TM  2021/1235 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,  New 

York, New York 10017, US 
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BEVAFYZE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/1236 (220) 24/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street,  New 

York, New York 10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZIRABEV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/1237 (220) 26/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Discovery, Inc. 230 Park Avenue 

South, New York, NY 10003, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

THE STUFF THAT DREAMS 

ARE MADE OF  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални медиуми, имено, 

претходно снимени видео клипови што 

може да се преземат, претходно снимени 

аудио клипови, текст и графика што се 

чуваат во електронски персонални 

компјутери и рачни безжични уреди, сите 

со теми од општ човечки интерес;аудио, 

видео и аудиовизуелни содржини што 

може да се преземат, обезбедени преку 

компјутерски и комуникациски мрежи, со 

ТВ емисии, филмови, анимирани филмови 

(motion pictures), комедии, драми и видео 

снимки, сите со теми од општ човечки 

интерес;компјутерски софтвер што може 

да се преземе за проток (streaming) на 

аудио-визуелни медиумски содржини 

преку интернет и на мобилни дигитални 

електронски уреди;компјутерски софтвер 

што може да се преземе за употреба во 

проток (стриминг / streaming) на аудио-

визуелна содржина;компјутерски софтвер 

што може да се преземе за контрола на 

работата на аудио и видео уреди и за 

гледање, пребарување и/или репродукција 

(playing) на аудио, видео, телевизија, 

филмови, други дигитални слики и други 

мултимедијални содржини;компјутерски 

софтвер што може да се преземе за 

употреба во обработка, пренос, примање, 

организирање, манипулирање, 

репродукција (playing), прегледување, 

репродукција (reproducing) и проток 

(стриминг / streaming) на аудио, видео и 
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мултимедијални содржини вклучувајќи 

текст, податоци, слики, аудио, видео и 

аудиовизуелни датотеки;ДВД-а;мобилни 

софтверски апликации кои можат да се 

преземат за употреба во испорака и 

дистрибуција на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки;филмови 

(films), филмови (movies) и телевизиски 

програми кои можат да се преземат од 

областа на општ човечки интерес 

обезбедени преку услуга за видео-на- 

барање (video-on-

demand);кинематографски (motion pictures) 

филмови кои вклучуваат комедија, драма, 

акција, авантура и/или анимација и 

кинематографски (motion pictures) 

филмови за емитување на телевизија кои 

вклучуваат комедија, драма, акција, 

авантура и/или анимација;софтвер што 

може да се преземе за употреба при 

играње онлајн компјутерски игри;софтвер 

и програми за компјутер и видео игри што 

може да се преземат;касети за видео 

игри;софтвер за компјутерски игри за 

машини за игри, имено, автомати за игри 

на среќа (слот машини / slot machines), 

што може да се преземе;компјутерски 

софтвер и фирмвер (вграден софтвер / 

firmware) што може да се преземе за игри 

на среќа на која било компјутеризирана 

платформа, имено, наменски конзоли за 

игри, автомати за игри на среќа (слот 

машини) базирани на видео, автомати за 

игри на среќа (слот машини) базирани на 

ролни (reel based slot machines) и 

терминали за видео лотарија;софтвер за 

преземање кој им овозможува на 

корисниците да играат и програмираат 

аудио, видео, текстуална и 

мултимедијална содржина поврзана со 

забава;публикации според својата 

природа како книги кои можат да се 

преземат со ликови од анимирани, 

акциони авантури, комедија и/или драма 

изданија, стрипови, детски книги, водичи 

за стратегии за компјутерски игри, 

списанија со ликови од анимирани, 

акциони авантури, комедија и/или драма 

изданија, боенки, книги за детски 

активности и списанија од областа на 

забавата  

кл. 38  комуникациски услуги, имено, 

пренос на стримуван звук и аудио-

визуелни снимки преку интернет, кабелски 

мрежи, радио, безжични мрежи, 

сателитски или интерактивни 

мултимедијални мрежи;услуги за аудио и 

видео емитување преку интернет; пренос 

на информации во рамките на аудио-

визуелното поле; услуги за телевизиско 

емитување; кабелско телевизиско 

емитување; сателитско телевизиско 

емитување; мобилни медиумски услуги во 

вид на електронски пренос, емитување и 

испорака на забавна медиумска содржина; 

услуги на подкастинг (podcasting); услуги 

за пренос на интернет (webcasting); услуги 

за пренос на видео-на-барање (video-on-

demand); обезбедување на он-лајн форуми 

за пренос на пораки меѓу компјутерските 

корисници; обезбедување на он-лајн 

виртуелни простории за разговор и 

електронски огласни табли за пренос на 

пораки меѓу корисниците од областа од 

општ интерес; обезбедување пристап до 

збирна содржина од областа на општ 

човечки интерес преку интернет, кабелски 

мрежи, безжични мрежи, сателитски или 

интерактивни мултимедијални мрежи; 

мобилни медиумски услуги во вид на 

електронски пренос, емитување и 

испорака на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 
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видео и аудиовизуелни датотеки преку 

интернет, безжична комуникација, 

електронски комуникациски мрежи и 

компјутерски мрежи; обезбедување на он-

лајн можности за интеракција во реално 

време со други компјутерски корисници за 

теми од општ интерес; пренос (стриминг / 

streaming) на аудиовизуелни и 

мултимедијални аудиовизуелни содржини 

преку интернет; пренос и испорака на 

аудиовизуелни и мултимедијални 

содржини преку интернет; пренос 

(стриминг / streaming) на аудио и визуелна 

содржина; обезбедување на он-лајн 

виртуелни простории за разговор и 

електронски огласни табли за пренос на 

пораки меѓу корисниците од областа на 

телевизиските серии, филмови, книги, 

стрипови, графички романи, книги за деца, 

автори и читање  

кл. 41  забавни и едукативни услуги, 

имено, тековни мултимедијални програми 

од областа од општ интерес, 

дистрибуирани преку различни платформи 

низ повеќе форми на преносни медиуми; 

телевизиски и телевизиски програмски 

услуги на Интернет Протокол Телевизија 

(Internet Protocol Television IPTV); 

обезбедување телевизиски програми и 

филмови, кои не се преземаат, преку 

услуга видео на барање (video on demand), 

плаќање-по-преглед (pay-per-view) и 

услуги за претплата на телевизија; 

обезбедување на филмови и тековни 

телевизиски програми од областа на општ 

човечки интерес; тековни и лиценцирани 

серии од областа на општ човечки 

интерес; обезбедување врвно (over-the-top 

OTT) забавно програмирање од областа 

на општ човечки интерес; продукција на 

телевизиски програми, мултимедијални 

програми и филмови; обезбедување 

забавни информации за филмови и 

тековни телевизиски програми преку 

глобална компјутерска мрежа; забавни 

услуги во вид на обезбедување на забавни 

и едукативни програми и содржини, имено, 

телевизиски програми, филмови, клипови, 

графики и информации во врска со 

телевизиски програми и филмови од 

областа на општ човечки интерес преку 

интернет, електронски комуникациски 

мрежи, компјутерски мрежи и безжични 

комуникациски мрежи; он-лајн списанија, 

имено, блогови од областа на 

кинематографски ( motion picture) филмови 

и видео забава преку интернет; 

обезбедување на веб страна со 

аудиовизуелни снимки што не може да се 

преземаат од областите на општ човечки 

интерес; интерактивна онлајн забава во 

вид на веб страна која содржи 

фотографски, видео, аудио и прозни 

презентации, видео клипови поврзани со 

филмови и телевизиски програми од 

областите општ човечки интерес кои не 

можат да се преземаат; издавање книги, 

списанија; он-лајн објавување текстуални 

и графички дела на други со статии, 

романи, сценарија, стрипови, водичи за 

стратегии, фотографии и визуелни 

материјали; публикации кои не се 

преземаат во вид на книги со ликови од 

анимирани, акциони авантури, комедија 

и/или драма содржини, стрипови, книги за 

деца, водичи за стратегии, списанија со 

ликови од анимирани, акциони авантури, 

комедија и/или драма содржини, боенки, 

книги за детски активности и списанија од 

областа на забавата; услуги за 

електронска игра обезбедени преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување онлајн компјутерски, 

електронски и видео игри; обезбедување 

на привремена употреба на интерактивни 

игри што не се преземаат; услуги за 
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забава во вид на обезбедување 

мултиплекс (multiplex) кино објекти; услуги 

за забава во вид на развој, создавање, 

продукција, театарски продукции; филмска 

изложба, филмска дистрибуција; услуги на 

забава, имено, обезбедување на 

продолжени филмови, емисии и сегменти 

со содржина на комедија, драма, акција, 

авантура и/или анимација доставени преку 

интернет; обезбедување веб страна со 

информации, прегледи и препораки за 

телевизиски емисии, филмови и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на забава во вид на развој, создавање, 

продукција, дистрибуција и постпродукција 

на кинематографски (motion picture) 

филмови, телевизиски емисии, специјални 

настани за цели на социјална забава, и 

мултимедијални забавни содржини; услуги 

на забава во вид на жива театарска, 

музичка или комична изведба; 

презентација на живи или претходно 

снимени емисии и/или филмови; 

обезбедување информации за забава и 

рекреација; образовни и забавни услуги, 

имено, организирање и спроведување на 

конвенции од областа на забавата, 

анимацијата, стриповите и популарната 

уметност; услуги на забава, имено, 

обезбедување виртуелни средини во кои 

корисниците можат да комуницираат за 

рекреативни, опуштени или забавни цели; 

услуги на забава во вид на акција во живо 

(live action), комедија, драма, анимација и 

реални телевизиски серии (reality television 

series);продукција, дистрибуција и 

прикажување на акција во живо (live 

action), комедија, драма, анимација и 

реални телевизиски серии (reality television 

series) и кинематографски театарски 

филмови (motion picture theatrical films); 

театарски претстави анимирани и акција 

во живо (live action); обезбедување вести 

за актуелни настани и забава, и 

информации поврзани со образованието и 

културните настани, преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

казино и објекти за игри; услуги за забава, 

имено, казино игри; услуги на електронски 

казино игри  

 

(210) TM  2021/1243 (220) 29/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo 

mesto, SI 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

CO-ROSWERA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/1244 (220) 29/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Елена Радевска бул. Партизански 

Одреди бр. 66б 1/18, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) розева, зелена, црна 

(531) 05.03.13;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и замена за текстил; 

ткаенини за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи, а особено 

трикотажа и конфекциска облека  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи, а особено големопродажба и 
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малопродажба на производи како предено 

и конец за текстил, текстил и замена за 

текстил, ткаенини за домаќинство, завеси 

од текстил или пластика, oблека, обувки, 

капи, а особено трикотажа и конфекциска 

облека  

 

(210) TM  2021/1245 (220) 29/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ТАЈКОВСКИ ПЕТАР ул. Жил Верн 

бр. 17 а 2/4, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  бањарки, баретки, боди (женска 

долна облека), брич-пантолони, велови 

(облека), влечки, влечки за капење, 

водоотпорна облека, водоотпорни костуми 

за скијање на вода, вратоврски, врвки за 

чевли, врвови на обувки, габардин 

(облека), гамаши, гаќи, гаќички за капење, 

горна облека (наметки), горни делови на 

обувки, готова облека (конфекциска 

облека), готови постави, градници, 

додатоци против лизгање на обувки, долги 

палта, долна облека, дрвени чевли, 

дресови, ѓонови за обувки, елеци, елеци 

(рибарски елеци), жартели за чорапи, 

женски гаќички, женски крзнени шалови, 

женски маички (поткошули), женски 

околувратници од перја или крзно, 

заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, 

калоши, капи, капи за капење, капи за 

туширање, качкети, качулки, килоти, 

килоти за капење, кожа (облека од 

имитација на кожа), кожа (облека од кожа), 

комбинезон (облека), корселети (градник 

со мидер), корсети (женска долна облека), 

костум за капење, костуми, кошули, 

кошули (спојници за кошули), крзнени 

грејачи за нозе што не се на струја, 

крзнени наметки (капути), крзно (облека), 

ленти за обувки што се зашиваат меѓу 

долниот и горниот дел за зацврстување, 

ливреи (покривки), маици, манжетни, 

манипули (украсни ленти на свештеничка 

облека), маски за спиење, метални 

додатоци за чевли и чизми, митри 

(бискупски капи), монтила (куса шпанска 

наметка), муфови (облека), облека за 

велосипедисти, облека за на плажа, 

облека од имитација на кожа, облека од 

кожа, облека, обувки, обувки за фудбал, 

околувратник со широки краеви што се 

носи како официјална вратоврска, 

околувратници на облека, округли капи, 

палта, панделки за коса, панталони, парка 

(ескимска кратка кожена јакна), пелерини, 

петици за чорапи, пиџами, платнени 

широки појаси, појаси, полнети јакни, 

получизми (кратки чизми), штитници од 

пот, долна облека против потење, 

потпетици, предни делови од кошули, 

прерамки за облека (трегери), престилки, 

пуловери, работнички комбинезони, 

ракавици, ремени, ремени за носење пари, 

сандали, сандали за капење, сари, 

скијачки чизми, обувки за спорт, спортски 

дресови, средновековни женски шамии за 

на глава, тоги, трикотажа, турбани, 

униформи, фустани, хеланки, хулахопки, 

цилиндри (капи), чевли и чизми од 

еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи 

против потење, џебни шамичиња, 
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џемпери, шалови, шамии, шемизет, 

штитници за сонце, штитници за уши од 

студ  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: бањарки, баретки, 

боди (женска долна облека), брич-

пантолони, велови (облека), влечки, 

влечки за капење, водоотпорна облека, 

водоотпорни костуми за скијање на вода, 

вратоврски, врвки за чевли, врвови на 

обувки, габардин (облека), гамаши, гаќи, 

гаќички за капење, горна облека (наметки), 

горни делови на обувки, готова облека 

(конфекциска облека), готови постави, 

градници, додатоци против лизгање на 

обувки, долги палта, долна облека, дрвени 

чевли, дресови, ѓонови за обувки, елеци, 

елеци (рибарски елеци), жартели за 

чорапи, женски гаќички, женски крзнени 

шалови, женски маички (поткошули), 

женски околувратници од перја или крзно, 

заштитни јаки, здолништа, јаки, јакни, 

калоши, капи, капи за капење, капи за 

туширање, качкети, качулки, килоти, 

килоти за капење, кожа (облека од 

имитација на кожа), кожа (облека од кожа), 

комбинезон (облека), корселети (градник 

со мидер), корсети (женска долна облека), 

костум за капење, костуми, кошули, 

кошули (спојници за кошули), крзнени 

грејачи за нозе што не се на струја, 

крзнени наметки (капути), крзно (облека), 

ленти за обувки што се зашиваат меѓу 

долниот и горниот дел за зацврстување, 

ливреи (покривки), маици, манжетни, 

манипули (украсни ленти на свештеничка 

облека), маски за спиење, метални 

додатоци за чевли и чизми, митри 

(бискупски капи), монтила (куса шпанска 

наметка), муфови 

(облека), облека за велосипедисти, облека 

за на плажа, облека од имитација на кожа, 

облека од кожа, облека, обувки, обувки за 

фудбал, околувратник со широки краеви 

што се носи како официјална вратоврска, 

околувратници на облека, округли капи, 

палта, панделки за коса, панталони, парка 

(ескимска кратка кожена јакна), пелерини, 

петици за чорапи, пиџами, платнени 

широки појаси, појаси, полнети јакни, 

получизми (кратки чизми), штитници од 

пот, долна облека против потење, 

потпетици, предни делови од кошули, 

прерамки за облека (трегери), престилки, 

пуловери, работнички комбинезони, 

ракавици, ремени, ремени за носење пари, 

сандали, сандали за капење, сари, 

скијачки чизми, обувки за спорт, спортски 

дресови, средновековни женски шамии за 

на глава, тоги, трикотажа, турбани, 

униформи, фустани, хеланки, хулахопки, 

цилиндри (капи), чевли и чизми од 

еспарто, чевли, чизми, чорапи, чорапи 

против потење, џебни шамичиња, 

џемпери, шалови, шамии, шемизет, 

штитници за сонце, штитници за уши од 

студ  

 

(210) TM  2021/1247 (220) 29/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) ТДППУ Нова Перспектива доо 

експорт-импорт Скопје ул. Христо 

Татарчев 91б/1-3, 1000, Скопје, MK 

(540)  

GLAMM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички прибор; козметички 

производи; козметички производи за веѓи; 

козметички производи за трепки; 

моливчиња за веѓи; моливчиња 

(козметички моливчиња); нега на кожата 

(козметички производи за нега на кожата); 

препарати за бањање, не за медицинска 

употреба; производи за нега на ноктите; 

производи за отстранување шминка; 



 

 

103 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

производи за шминкање; спрејови за коса; 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; шампони за суво 

миење; капење (козметички производи за 

капење)  

 

(210) TM  2021/1250 (220) 30/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје 

(540)  

Tapo 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски апликациски софтвер 

за мобилни телефони, таблети; десктоп 

компјутери кои контролираат и 

автоматизираат паметни сензори и уреди 

за домот; камери; приклучоци за адаптер; 

компјутерски мрежни адаптери, 

прекинувачи, рутери и хабови (hubs); 

компјутерски мрежни хабови (hubs), 

прекинувачи и рутери; системи за дневно и 

ноќно гледање кои првенствено се 

состојат од дневни и ноќни сензори; 

дневни и ноќни камери, извори на струја, 

средства за комуникација, монитори и 

оперативен софтвер; електрични 

приклучоци; електрични штекери; 

електрични уреди за приклучување кои 

овозможуваат конектирање и 

дисконектирање на струја и/или контролни 

кабли; електрични приклучоци и штекери; 

рутер за електрична енергија за 

управување и оптимизирање на 

енергетските оптоварувања во зграда; 

порти рутери (gateway routers) во вид на 

компјутерски контролен хардвер; мрежни 

рутери; далечни системи за видео надзор 

кои се состојат првенствено од камери и 

видео надзор за снимање и пренесување 

на слики до далечна локација; 

телекомуникациска опрема, имено, 

примопредаватели со оптички влакна, 

репетитори со оптички влакна, конвертори 

и оптимизатори, мултиплексери за 

поделба на бранови (wave division 

multiplexers), системи за пренос на оптика 

во слободен простор, прекинувачи кои 

вклучуваат етернет прекинувачи и рутери, 

агрегатори, терминатори и репетитори за 

пристап на оптички влакна до домот (fiber-

to-the-home) и етернет преку vdsl (ethernet-

over-vdsl),и производи за управување со 

далечинско присуство, имено, 

прекинувачи, и конзоли, уреди за 

управување со аларми, сензори и 

електрична енергија; рутер за телефонски 

повици, за домашни и канцелариски 

телефони со тонови на допир, за 

интернационални и повици на далечина 

направени од различни телефонски 

платформи вклучително и voip платформа 

без потреба од пристап до интернет; 

рутери за телефонски повици; рутери за 

телефонски повици за повици на далечина 

направени преку pstn и voip платформи од 

кој било телефон со тонови на допир без 

потреба од пристап до интернет; ваги за 

мерење; рутери за широка мрежна област 

(wan); безжични рутери; безжични 

електронски ваги; хардверски системи за 

камера за ip (интернет протокол) видео 

надзор; контроли за лед осветлување за 

управување со енергија, осветлување на 

компјутерска околина, енергија на бои, и 

распоред на осветлување; адаптери за 

приклучоци; конектори за приклучоци; 

системи за пренос на оптика во слободен 

простор, етернет прекинувачи и рутери, и 
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софтвери продавани и како негова 

компонента и одделно, имено, софтвер 

адаптиран и направен за работење, 

инсталирање, тестирање, дијагнозирање и 

уредување на горенаведената 

телекомуникациска опрема; појачувачи за 

безжична комуникација; ваги; ваги со 

анализатори на телесна маса; пенкала за 

екрани на допир; екрани на допир; сензори 

за аларм; ваги за во бања; системи за 

дневно и ноќно гледање кои првенствено 

се состојат од дневни и ноќни сензори, 

дневни и ноќни камери, извори на струја, 

комуникациски средства, монитори и 

оперативен софтвер; дигитални ваги за во 

бања; електрични сензори; електронски 

сензорни апарати за препознавање на 

присуство или отсуство на поединци или 

објекти со контакт или притисок; 

електронски ваги за мерење за употреба 

во кујна; интерактивни терминали со екран 

на допир; диоди кои емитуваат светло 

(leds); пенкала со кондуктивни точки за 

уреди со екран на допир; сензори за 

притисок; сензори за близина; сензори за 

топлина; сензори за екрани на допир; 

безжични комуникациски уреди за пренос 

на слики направени со камера; 

компјутерски апликациски софтвер за 

мобилни телефони, таблети и декстоп 

компјутери кои контролираат и 

автоматизираат паметни сензори и уреди 

за домот; приклучоци; електрични 

ѕвончиња; електрични штекери; 

компјутерски камери; камери за контролна 

табла; дигитални камери; дигитални видео 

камери; ip (интернет протокол) камери; 

камери кои се активираат на движење; 

фотографски камери; видео камери; 

системи за домашна и канцелариска 

автоматизација на електрична енергија 

кои се состојат од безжични и жичени 

контролери, контролирани уреди, и 

софтвер за апарати, осветлување, 

климатизација (hvac), безбедност и други 

апликации за следење и контрола на 

електрична енергија во домот и 

канцеларијата; прекинувачи за светло; 

електронски снабдувачи на енергија; 

електрични инсталации; сензор за контакт, 

сензор за прозори и врати, сензор за 

температура и влажност, сензор за 

протекување на вода, сензор за дим, 

сензор за јаглероден моноксид (CO), 

термостат (HVAC), термостат радијаторски 

вентил, паметен IR контролер, ѕвонче за 

врата со видео, видео камера со шпионка; 

Sub-G систем, Li-батерија, панел за 

соларно полнење  

кл. 11  LED системи за осветлување, 

имено, LED модули; LED светилки; 

електрични светилки; електрични 

сијалици; флуросцентни електрични 

сијалици; халогенски сијалици; LED 

сијалици; сијалици; минијатурни сијалици; 

LED (диоди кои емитуваат светлина) 

уреди за осветлување; LED (диоди кои 

емитуваат светлина) уреди за 

осветлување за употреба во приказни, 

комерцијални, индустриски, станбени и за 

нагласено архитектонско апликациско 

осветлување; LED уреди за осветлување 

за внатрешно и надворешно апликациско 

осветлување; приклучоци за електрични 

светла; светлечка лента, декоративни 

сијалички, рефлектори, светла/ламби за 

на биро, сијалици, прекинувачи за светло  

 

(210) TM  2021/1251 (220) 30/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  модеми; прекинувачи за 

компјутерска мрежа; модули за 

прекинувачи за компјутерска мрежа; 

проширувачи на опсегот на безжична 

мрежа; интеркомуникациски апарати; 

мрежни рутери; компјутерски програми кои 

може да се преземат за контролирање на 

горенаведените уреди; апликации за 

паметни преносни уреди кои може да се 

преземат за контролирање на 

горенаведените уреди; компјутерски 

софтвер и фирмвер за поставување и 

обезбедување на сигурна, безбедна и брза 

домашна мрежа за корисници; 

компјутерски програми за поставување и 

обезбедување на сигурна, безбедна и брза 

домашна мрежа за корисници; 

компјутерски оперативни системи; 

компјутерски оперативни програми  

 

(210) TM  2021/1252 (220) 30/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  проширувачи на опсегот на безжична 

мрежа; рутери; уреди за точка на безжичен 

пристап; компјутерски програми [софтвер 

што може да се превземе], сите за 

употреба со гореспоменатите производи  

 

(210) TM  2021/1253 (220) 30/11/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED 

Room 901,9/F,  New East Ocean Centre, 9 

Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11,, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мрежни рутери; етернет 

прекинувачи; точки на безжичен пристап; 

компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер за планирање, конфигурирање, 

распоредување, работење, управување и 

следење на комуникациски уреди; апарати 

за складирање податоци; VOIP телефони; 

видео камери; видео рекордери; 

електрични прекинувачи; електрични 

приклучоци  

 

(210) TM  2021/1254 (220) 30/11/2021 

(442) 28/02/2022 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(731) HAPPY Group Sh.p.k. Autostrada 

Tirane-Durres, Rruga Ardeno, Km. 2, 

Ndertesa nr. 13, Fushe Mezes Kashar, 

Tirana, AL 

(740) Адвокат Владимир Стојановски ул. 

Петричка бр. 6/1-3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, бела 

(531) 01.15.15;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  детергент за перење алишта; течен 

детергент за перење алишта; течен сапун 

за перење алишта  

 

(210) TM  2021/1259 (220) 02/12/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црвена, сина, темно сина, бела 

(531) 01.15.03;25.01.15;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2021/1260 (220) 02/12/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, портокалова-жолта, бела 

(531) 03.01.04;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2021/1261 (220) 02/12/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, сина, бела 

(531) 03.01.04;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(210) TM  2021/1262 (220) 02/12/2021 

(442) 28/02/2022 

(731) Златевски Небојша Долна Бањица, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, црвена, бела 

(531) 03.01.04;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2021/1131 

2 MK/T/2021/1183 

3 MK/T/2021/1198 

3 MK/T/2021/1202 

3 MK/T/2021/1208 

3 MK/T/2021/1228 

3 MK/T/2021/1247 

3 MK/T/2021/1254 

5 MK/T/2021/1145 

5 MK/T/2021/1146 

5 MK/T/2021/1147 

5 MK/T/2021/1148 

5 MK/T/2021/1149 

5 MK/T/2021/1150 

5 MK/T/2021/1167 

5 MK/T/2021/1168 

5 MK/T/2021/1171 

5 MK/T/2021/1172 

5 MK/T/2021/1182 

5 MK/T/2021/1185 

5 MK/T/2021/1192 

5 MK/T/2021/1194 

5 MK/T/2021/1195 

5 MK/T/2021/1196 

5 MK/T/2021/1198 

5 MK/T/2021/1199 

5 MK/T/2021/1205 

5 MK/T/2021/1206 

5 MK/T/2021/1209 

5 MK/T/2021/1219 

5 MK/T/2021/1235 

5 MK/T/2021/1236 

5 MK/T/2021/1243 

7 MK/T/2021/1210 

9 MK/T/2021/0997 

9 MK/T/2021/0998 

9 MK/T/2021/0999 

9 MK/T/2021/1001 

9 MK/T/2021/1003 

9 MK/T/2021/1004 

9 MK/T/2021/1144 

9 MK/T/2021/1166 

9 MK/T/2021/1173 

9 MK/T/2021/1174 

9 MK/T/2021/1186 

9 MK/T/2021/1210 

9 MK/T/2021/1223 

9 MK/T/2021/1237 

9 MK/T/2021/1250 

9 MK/T/2021/1251 

9 MK/T/2021/1252 

9 MK/T/2021/1253 

10 MK/T/2021/1202 

11 MK/T/2021/1210 

11 MK/T/2021/1250 

12 MK/T/2021/1210 

16 MK/T/2021/1183 

16 MK/T/2021/1186 

17 MK/T/2021/1131 

18 MK/T/2021/1136 

18 MK/T/2021/1173 

19 MK/T/2021/1169 

23 MK/T/2021/1244 

24 MK/T/2021/1244 

25 MK/T/2021/1136 

25 MK/T/2021/1151 

25 MK/T/2021/1173 

25 MK/T/2021/1207 

25 MK/T/2021/1208 

25 MK/T/2021/1244 

25 MK/T/2021/1245 

26 MK/T/2021/1136 

26 MK/T/2021/1144 

27 MK/T/2021/1208 

28 MK/T/2021/1144 

28 MK/T/2021/1173 

28 MK/T/2021/1183 

28 MK/T/2021/1186 

28 MK/T/2021/1207 

29 MK/T/2021/1167 

29 MK/T/2021/1168 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

29 MK/T/2021/1175 

29 MK/T/2021/1176 

29 MK/T/2021/1218 

29 MK/T/2021/1229 

30 MK/T/2021/0929 

30 MK/T/2021/1135 

30 MK/T/2021/1160 

30 MK/T/2021/1161 

30 MK/T/2021/1162 

30 MK/T/2021/1163 

30 MK/T/2021/1164 

30 MK/T/2021/1165 

30 MK/T/2021/1167 

30 MK/T/2021/1168 

30 MK/T/2021/1175 

30 MK/T/2021/1176 

30 MK/T/2021/1184 

30 MK/T/2021/1208 

30 MK/T/2021/1211 

30 MK/T/2021/1212 

30 MK/T/2021/1222 

30 MK/T/2021/1227 

30 MK/T/2021/1229 

31 MK/T/2021/1167 

31 MK/T/2021/1168 

32 MK/T/2021/1130 

32 MK/T/2021/1167 

32 MK/T/2021/1168 

32 MK/T/2021/1187 

32 MK/T/2021/1188 

32 MK/T/2021/1189 

32 MK/T/2021/1190 

32 MK/T/2021/1214 

32 MK/T/2021/1259 

32 MK/T/2021/1260 

32 MK/T/2021/1261 

32 MK/T/2021/1262 

33 MK/T/2021/1222 

34 MK/T/2021/1152 

34 MK/T/2021/1153 

34 MK/T/2021/1154 

34 MK/T/2021/1155 

34 MK/T/2021/1156 

34 MK/T/2021/1157 

34 MK/T/2021/1180 

34 MK/T/2021/1193 

34 MK/T/2021/1201 

34 MK/T/2021/1213 

34 MK/T/2021/1225 

34 MK/T/2021/1230 

34 MK/T/2021/1231 

35 MK/T/2021/0929 

35 MK/T/2021/0997 

35 MK/T/2021/0998 

35 MK/T/2021/0999 

35 MK/T/2021/1001 

35 MK/T/2021/1003 

35 MK/T/2021/1004 

35 MK/T/2021/1130 

35 MK/T/2021/1131 

35 MK/T/2021/1135 

35 MK/T/2021/1136 

35 MK/T/2021/1138 

35 MK/T/2021/1139 

35 MK/T/2021/1166 

35 MK/T/2021/1181 

35 MK/T/2021/1182 

35 MK/T/2021/1186 

35 MK/T/2021/1197 

35 MK/T/2021/1203 

35 MK/T/2021/1204 

35 MK/T/2021/1207 

35 MK/T/2021/1222 

35 MK/T/2021/1227 

35 MK/T/2021/1228 

35 MK/T/2021/1229 

35 MK/T/2021/1244 

35 MK/T/2021/1245 

36 MK/T/2021/0997 

36 MK/T/2021/0998 

36 MK/T/2021/0999 

36 MK/T/2021/1001 

36 MK/T/2021/1003 

36 MK/T/2021/1004 

36 MK/T/2021/1174 

36 MK/T/2021/1186 

36 MK/T/2021/1197 

37 MK/T/2021/0824 

37 MK/T/2021/1186 

37 MK/T/2021/1210 

38 MK/T/2021/0997 

38 MK/T/2021/0998 

38 MK/T/2021/0999 

38 MK/T/2021/1001 

38 MK/T/2021/1003 

38 MK/T/2021/1004 

38 MK/T/2021/1151 

38 MK/T/2021/1186 

38 MK/T/2021/1203 

38 MK/T/2021/1204 

38 MK/T/2021/1237 

40 MK/T/2021/1169 

41 MK/T/2021/0997 

41 MK/T/2021/0998 

41 MK/T/2021/0999 

41 MK/T/2021/1001 

41 MK/T/2021/1003 

41 MK/T/2021/1004 

41 MK/T/2021/1138 

41 MK/T/2021/1139 

41 MK/T/2021/1151 

41 MK/T/2021/1166 

41 MK/T/2021/1167 

41 MK/T/2021/1168 

41 MK/T/2021/1169 

41 MK/T/2021/1173 

41 MK/T/2021/1186 

41 MK/T/2021/1198 

41 MK/T/2021/1203 

41 MK/T/2021/1204 

41 MK/T/2021/1207 

41 MK/T/2021/1208 

41 MK/T/2021/1237 
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42 MK/T/2021/0824 

42 MK/T/2021/0997 

42 MK/T/2021/0998 

42 MK/T/2021/0999 

42 MK/T/2021/1001 

42 MK/T/2021/1003 

42 MK/T/2021/1004 

42 MK/T/2021/1138 

42 MK/T/2021/1139 

42 MK/T/2021/1166 

42 MK/T/2021/1182 

42 MK/T/2021/1186 

42 MK/T/2021/1223 

43 MK/T/2021/1092 

43 MK/T/2021/1130 

44 MK/T/2021/1167 

44 MK/T/2021/1168 

44 MK/T/2021/1182 

44 MK/T/2021/1198 

44 MK/T/2021/1202 

44 MK/T/2021/1223 

45 MK/T/2021/0997 

45 MK/T/2021/0998 

45 MK/T/2021/0999 

45 MK/T/2021/1001 

45 MK/T/2021/1003 

45 MK/T/2021/1004 

45 MK/T/2021/1166 

45 MK/T/2021/1167 

45 MK/T/2021/1168 

45 MK/T/2021/1186 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d MK/T/2021/1185 

Biogen MA Inc. MK/T/2021/1171 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/2021/1180 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/2021/1231 

British American Tobacco (Brands) Limited MK/T/2021/1230 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MK/T/2021/1218 

Discovery, Inc. MK/T/2021/1237 

Edge Systems LLC MK/T/2021/1202 

HAPPY Group Sh.p.k. MK/T/2021/1254 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2021/1184 

J&B LIMITED MK/T/2021/1193 

KANAAN d.o.o. MK/T/2021/1175 

KANAAN d.o.o. MK/T/2021/1176 

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto MK/T/2021/1243 

KT & G CORPORATION MK/T/2021/1225 

Kalceks, Joint Stock company MK/T/2021/1195 

Mastercard International Incorporated MK/T/2021/1174 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1145 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1146 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1147 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1148 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1149 

Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/1150 

Pfizer Inc. MK/T/2021/1235 

Pfizer Inc. MK/T/2021/1236 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1152 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1153 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1154 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1155 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1156 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1157 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1201 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/1213 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) MK/T/2021/1173 
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Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2021/1151 

Sinasi Derebey MK/T/2021/1138 

Sinasi Derebey MK/T/2021/1139 

Softelligence SRL MK/T/2021/1166 

TP-LINK CORPORATION LIMITED MK/T/2021/1250 

TP-LINK CORPORATION LIMITED MK/T/2021/1251 

TP-LINK CORPORATION LIMITED MK/T/2021/1252 

TP-LINK CORPORATION LIMITED MK/T/2021/1253 

Thermo King Corporation, a Delaware Corporation MK/T/2021/1210 

Zentiva, a.s. MK/T/2021/1194 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/1209 

Zentiva, k.s. MK/T/2021/1219 

Zoetis Services LLC MK/T/2021/1197 

Јакимовска Ана MK/T/2021/1136 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1160 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1161 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1162 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1163 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1164 

Акционерско друштво за фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА Скопје MK/T/2021/1165 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1172 

Алкалоид АД Скопје MK/T/2021/1192 

ДПТУ Матриошка ДОО Скопје MK/T/2021/1222 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИН КОМПАНИ 2019 ДООЕЛ 

увоз-извоз Кочани MK/T/2021/1135 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар MK/T/2021/1196 

Друштво за производство, трговија и услуги БУЈО-ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2021/1169 

Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ увоз-

извоз Штип MK/T/2021/1223 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРОНА Душко ДОО експорт-

импорт Неготино MK/T/2021/1131 

Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-изоз Скопје MK/T/2021/1167 

Друштво за производство, трговија и услуги КОУЧ ФУДС ДОО увоз-изоз Скопје MK/T/2021/1168 

Друштво за производство, трговија и услуги „Оптика Муча„ дооел увоз-извоз MK/T/2021/1144 

Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2021/1199 

Друштво за трговија на големо и мало ВЕЈПИ ДОО увоз-извоз Штип MK/T/2021/1181 

Друштво за хотелиерство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ДООЕЛ Тетово MK/T/2021/1214 

ЕКО ГЕНЕРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2021/1198 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0997 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0998 
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ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0999 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1001 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1003 

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/1004 

Елена Радевска MK/T/2021/1244 

Златевски Небојша MK/T/2021/1187 

Златевски Небојша MK/T/2021/1188 

Златевски Небојша MK/T/2021/1189 

Златевски Небојша MK/T/2021/1190 

Златевски Небојша MK/T/2021/1259 

Златевски Небојша MK/T/2021/1260 

Златевски Небојша MK/T/2021/1261 

Златевски Небојша MK/T/2021/1262 

КОКТЕЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Тетово MK/T/2021/1130 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0929 

Митковски-Три Д Доо - Скопје MK/T/2021/1207 

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани MK/T/2021/1183 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/1211 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/1212 

Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје MK/T/2021/0824 

ПхармаС Лекови дооел Скопје MK/T/2021/1182 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/1227 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/1228 

СИЗ - ЛКА Куманово MK/T/2021/1229 

Симона Константиновиќ MK/T/2021/1208 

ТАЈКОВСКИ ПЕТАР MK/T/2021/1245 

ТДППУ Нова Перспектива доо експорт-импорт Скопје MK/T/2021/1247 

Ултра ДОО Скопје MK/T/2021/1186 

ФУФАРМА ДОО Скопје MK/T/2021/1205 

ФУФАРМА ДОО Скопје MK/T/2021/1206 

Филорета Адемај; Filloreta Ademaj MK/T/2021/1092 

Фондација Метаморфозис MK/T/2021/1203 

Фондација Метаморфозис MK/T/2021/1204 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të 

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit 

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  30450  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2016/716 (220)  16/07/2016 

(181)  16/07/2026 

(450)  28/02/2022 

(732)  Палензовска Електролукс 

Силвана ул. Александар Турунџев бр. 1-

13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода   

 

(111)  30378  (151)  07/02/2022 

(210)  TM  2018/673 (220)  04/07/2018 

(181)  04/07/2028 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за интернет и 

информатички технологии, маркетинг и 

трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт 

Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, 

Скопје, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, позева, сина, 

виолетова, тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер;компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување;алатки 

за развивање на компјутерски 

софтвер;компјутерски софтвер за 

употреба како интерфејс за програмирање 

апликации (API);интерфејс за 

програмирање апликации (API) за 

употреба во развојот на софтверските 

апликации;интерфејс за програмирање 

апликации (API) за компјутерски софтвер 

кој ги потпомогнува онлајн за социјалното 

вмрежување и за вчитување, 

прикачување, симнување, и менаџмент на 

податоци;компјутерски софтвер за 

креирање, раководење и комуницирање со 

онлајн заедницата;компјутерски софтвер 

за организирање настани;компјутерски 

софтвер за креирање, уредување, 

прикачување, пристапување, 

прикажување, стриминг, гледање, 

тагирање, поврзување, забележување, 

покажување чувства за, коментирање на, 

вградување, пренесување, и споделување 

или на друг начин обезбедување 

електронски медиуми или компјутерски 

информации и комуникациски 

мрежи;компјутерски софтвер за 

изменување и овозможување пренос на 

слики, аудиовизуелна и видео 

содржина;компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

скпадирање на податоци и 

информации;компјутерски софтвер за е-

трговија за симнување кој им дозволува на 

корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски 

мрежи;софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници;софтвер за пренесување на 

налози;софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки;компјутерски 
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софтвер за пребарување;магнетски 

кодирани картички за 

подарок;компјутерски софтвер за употреба 

во креирање, раководење, мерење и 

ширење на рекламирањето на други 

лица;сервер за реклами, особено 

компјутерски сервер за услугите пристап 

складирање реклами и доставување 

реклами до вебстрани;софтвер за 

виртуелни реални игри;компјутерски 

хардвер за виртуелни реални 

игри;компјутерски периферни 

уреди;софтвер за виртуална реалност што 

се користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност;софтвер 

за електронски игри за безжични 

уреди;софтвер за електронски игри за 

рачни симнување, постирање, блогирање, 

преку менаџирање, електронски 

уреди;програми за видео и компјутерски 

игри;периферни уреди за носење за 

компјутери, таблет компјутери, мобилни 

уреди и мобилни телефони;софтвер за 

виртуелна реалност;софтвер за видео 

игри;интерактивни мултимедијални 

програми за компјутерски игри;програми за 

електронски игри за симнување;софтвер 

за компјутерски игри;слушалки за употреба 

со компјутери;ласерска опрема за 

немедицински цели;периферни 

компјутерски уреди за носење;периферни 

уреди;компјутерски софтвер 

комуникација;софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување;софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери;компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет 

компјутери;компјутерски софтвер за 

конвертирање природни јазици во 

машинскиизвршливи команди;компјутерски 

софтвер, имено, интерфејс за 

преведување за овозможување 

интеракција помеѓу луѓето и 

машините;компјутерски софтвер во 

областа на вештачката 

интелегенција;алатки за развој на 

компјутерски софтвер за да им овозможи 

на мобилните софтверски апликации 

пристап во позадински услуги;имено, 

скпадирање на податоци, брзи 

известувања и менаџмент на корисници  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги;услуги за истражување 

на пазарот и информациони 

услуги;промовирање на стоки и услуги за 

други преку компјутер и комуникациски 

мрежи;бизнис и услуги за рекламирање, 

особено, медиумско планирање и 

медиумско купување за други;бизнис и 

услуги за рекламирање, особено, услуги за 

рекламирање за следење на рекламниот 

учинок, за раководење, дистрибуција и 

услуги за рекпамирање, за анализирање 

на рекламните податоци, за пријавување 

на податоци за оптимизирање 

рекпамирање, на и за перформансите на 

рекламирање;консултантски услуги во 

полето на рекламирањето, особено, 

прилагодување на напорите за маркетинг 
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на други;услуги за комерцијални 

информирање, особено, служење реклами 

за обезбедување на извештаи, насочено 

рекпамирање, и раководење со 

електронско зачувани раклами, за 

употреба на глобалната компјутерска 

мрежа;олеснување на размена и 

продажба на услуги и производи од трета 

страна преку компјутер и комуникациски 

мрежи;онлајн малопродажни услуги за кои 

има широк спектар на производи за 

широка потрошувачка на други, картички 

за подарок, и испорака на дигитални 

медии, слушалки за виртуелната 

реалност, и содржина и податоци за 

виртуелната реалност;обезбедување на 

онлајн место за маркетинг на продавачите 

на стоки и услуги;обезбедување на онлајн 

олеснување за поврзување на 

продавачите и купувачите;обезбедување 

на онлајн олеснување за информирањето 

на потрошувачите во полето за 

подароци;промовирање на добра и услуги 

за други преку обезбедување на онлајн 

олеснување преку истакнување на 

предлози за подароци;бизнис 

вмрежување;услуги на вработување и 

примање;услуги за рекламирање и 

дистрибуирање информации, особено, 

обезбедување на доверлив простор за 

рекламирање преку глобалната 

компјутерска мрежа;обезбедување на 

онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувања во бази на податоци 

во полето на доверливоста;при-пејд услуги 

за картички за подароци, особено, 

издавање на сертификат за картичка за 

подарок што може да бидат надоместоци 

за стоки и услуги;добротворни услуги, 

особено промоција на јавната свест во 

врска со добротворони, филантропски, 

волонтерски, јавни услуги и услуги во 

врска со заедницата и хуманитарни 

активности;обезбедување на 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми наменети за препознавање, 

наградување и охрабрување на поединец 

и група која учествува во 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни програми и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

производ од креативна 

работа;организирање на изложби и 

настани во полето за развој на софтвер и 

хардвер за комерцијални и цели за 

рекламирање;услуги на здружение што ги 

промовираат интересите на 

професионалците и бизнисите во полето 

за развој на мобилната софтвер 

апликација  

кл. 36  услуги на обработка на финансиски 

трансакции, особено, расчистување и 

порамнување на финансиските трансакции 

преку компјутер и комуникациски 

мрежи;електронска обработка и пренос на 

податоци за плаќање на сметки за 

корисниците на компјутер и 

комуникациските мрежи;услуги за 

електронски трансфер на средства;услуги 

на плаќање на сметки;услуги на 

финансиска размена, особено, 

обезбедување на виртуелни валути за 

користење од страна на членовите на 

онлајн заедница преку компјутер и 

комуникациски мрежи кп. 38 услуги на 

споделување фотографии и видеа, 

особено, електронски пренос на дигитални 

фајлови за фотографии, видеа и аудио 

визуелна содржина помеѓу интернет 

корисниците;телекомуникации;овозможува

ње пристап до компјутерски, електронски и 

онлајн бази на 

податоци;телекомуникациски услуги, 

особено електронски пренос на 

електронски медиуми, податоци, пораки, 
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графика, слики, аудио, видео и 

информации;обезбедување онлајн 

форуми за комуникација на теми од 

општиот интерес;обезбедување онлајн 

комуникациски линкови кои пренесуваат 

мобилни уреди и интернет корисници на 

други локални и глобални онлајн 

локации;обезбедување пристап до 

вебстрани на трети лица или до други 

електронски содржини на трети лица преку 

универзално прикпучување;обезбедување 

онлајн услуги преку соби за разговор (chat 

rooms), маил и брзи пораки, и електронски 

огласни табли;аудио, текст и видео 

емитувачки услуги преку компјутер или 

други комуникациски мрежи, особено 

прикачување, постирање, прикажување, 

изменување, тагирање и електронско 

пренесување на податоци, информации, 

аудио и видео;услуги на глас преку 

интернет протокол (VoIP);услуги на 

телефонски комуникации;обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци 

во областа на социјалното вмрежување, 

социјалното претставување и 

запознавање  

кл. 41  услуги за забава;обезбедување на 

компјутерски, електронски и онлајн бази на 

податоци за образовна, рекреативна 

и забавна употреба во областа на 

забавата и во областите на средните, 

студентските, социјалните и заедничките 

интересни групи;услуги на споделување 

фотографии и видеа;електронски 

издавачки услуги за други;услуги за 

забава, особено овозможување 

интерактивни и услуги за игри за повеќе 

играчи и за еден играч за игри кои се 

играат преку компјутер или комуникациски 

мрежи;обезбедување информации за 

онлајн компјутерски игри и видео игри 

преку компјутер или организирање 

комуникациски и мрежи;спроведување на 

натпревари и потпомагање настани за 

играчи на видео игри и играчи на 

компјутерски игри;обезбедување онлајн 

ресурси за развивачите на 

софтвер;натпреварувачки и стимулирачни 

наградни програми дизајнирани да ги 

препознае, награди и поттикне поединците 

и 

групите кои се вклучуваат во услуги на 

само-подобрување, самореализација, 

хуманитарни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

производите од креативната 

работа;организирање и спонзорирање 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми за развивачите на 

софтвер;објавување на образовни 

материјали, особено обајвување на книги, 

списанија, весници и електронски 

публикации;образовни услуги, особено 

организирање и спроведување 

конференции, курсеви, семинари и

 онлајн обука во областа на 

рекламирањето, маркетингот, 

социјалното вмрежување, интернетот и 

социјалните медиуми и дистрибуцијата на 

материјали за курсот во врска со 

тоа;онлајн списанија, особено блогови 

(blogs) во кој е дефинирана содржината на 

корисниците;образовни услуги, особено 

обезбедување виртуелно реални игри, 

интерактивна забава и виртуелно реална 

содржина;обезбедување копјутерска игра 

за користење на целата мрежа од 

корисниците на мрежа;обезбедување 

онлајн зголемени реалност игри;образовни 

обезбедување услуги, онлајн видео 

особено игри;организирање изложби во 

областа на интерактивната забава, 

виртуелната реалност, потрошувачката 

електроника и забавната индустрија на 

видео игри за културни или образовни 
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цели;организирање и спроведување 

образовни конференции;организирање 

изложби и настани во областа на развојот 

на софтвер за образовни цели;образовни 

услуги, имено организирање и 

спроведување конференции и семинари 

во областа на вештачката интелегенција и 

интернетот на предмети  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и 

софтвер;компјутерски услуги, особено 

креирање виртуелни заедници за 

регистрираните корисници да 

организираат групи и настани, да 

учествуваат во дискусии и да се 

вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата;компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи;компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и 

податоци;компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување веб сајт што 

промовира технологија која овозможува 

он-лајн корисниците да креираат лични 

профили промовирајќи информации за 

социјално и деловно вмрежување и да ги 

пренесуваат и споделуваат таквите 

информации меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување времено 

користење на софтверски апликации што 

не се симнуваат за социјално 

вмрежување, креирање виртуелна 

заедница и пренос на аудио, видео, 

фотографски слики, текст, графики и 

податоци;услуги на АЅР, особено, 

хостирање компјутерски софтверски 

апликации на други;АЅР што промовира 

софтвер за да овозможи или олесни 

креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн 

капацитети;обезбедување информации од 

индекси и бази на информации што може 

да се пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи;обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа;компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира АРI софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 
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глобална компјутерска 

мрежа;обезбедување времено користење 

на он-лајн софтвер што не може да се 

симне за употреба при раководење, 

мерење и служење реклами за други;АЅР 

што промовира АРI софтвер за 

раководење, следење, известување и 

мерење на медиумско планирање, 

медиумско купување и рекламирање за 

други;провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекпамирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар;платформа 

како услуга (РААЅ) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за он-лајн рекламирање и 

маркетинг;АЅР што промовира софтвер за 

употреба при дизајнирање и раководење 

со он-лајн рекламни и маркетинг 

кампањи;дизајнирање и развивање 

софтвер за компјутерски игри и софтвер за 

видео игри за употреба со компјутери, 

програмски систем за видео игри и 

компјутерски мрежи;развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри;услуги за развивање на видео 

игра;обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност;услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови;технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови;употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски 

таблети;едукативни услуги, имено, 

организирање и водење конференции и 

семинари во областа на вештачка 

интелигенција и интернет на нешта (IоТ)  

кл. 45  услуги на социјално претставување, 

вмрежување и 

запознавање;обезбедување пристап до 

компјутерски бази на податоци во 

областите на социјално вмрежување, 

социјално претставување и 

запознавање;обезбедување социјални 

услуги и информации во областа на 

личниот развој, особено 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги во заедницата, и 

хуманитарни активности;обезбедување 

услуги на автентификација при трансакции 

на е-трговија;обезбедување на 

автентификација на корисник при 

електронски трансфер на средства, 

трансакции на кредитна и дебитна 

картичка и електронски чек преку глобална 

компјутерска мрежа  

 

(111)  30355  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2018/1094 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  28/02/2022 

(732)  Дарко Петрески бул. Партизански 

Одреди бр. 106-1/20, 1000, Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  медицински услуги (услуги на 

физиклана терапија и масажа)  

 

(111)  30371  (151)  02/02/2022 

(210)  TM  2018/1303 (220)  20/12/2018 

(181)  20/12/2028 

(450)  28/02/2022 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI, -- 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

Mulino di Grano 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти; прехранбени 

производи и нивни состојки  

кл. 30  кафе, чај, какао , шеќер, ориз, 

тапиока,саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф;оцет, 

сосови( како мирудии); зачини  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  30356  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2019/364 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за тренинг, обуки и 

консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС 

ИНКУБАТОР СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје ул. 

Никола Тесла бр. 4/2-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и  софтвер  

 

(111)  30357  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2019/365 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за тренинг, обуки и 

консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС 

ИНКУБАТОР СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје ул. 

Никола Тесла бр. 4/2-2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и  софтвер  

 

(111)  30353  (151)  31/01/2022 

(210)  TM  2019/1198 (220)  30/10/2019 

(181)  30/10/2029 

(450)  28/02/2022 

(732)  ВИНО ЖУПА АД ул. Крушевачка 

бр. 36, Александровац, RS 

(740)  Никола Куновски, адвоат ул. 

Димитрие Чуповски бр. 22/3-2, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, златна, портокалова, 

црена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  овошен сок од јаболко  

 

(111)  30354  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/390 (220)  06/05/2020 

(181)  06/05/2030 

(450)  28/02/2022 

(300)  018226541  16/04/2020  EM 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstraße, 4860 Lenzing, AT 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

ЕCOVERO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  спортски торби за сите намени; 

торби за носење за сите намени; ранци за 

бебиња; носачиза бебиња [каиши или 

појаси]; ранци за носење бебиња; торби; 

торби за облека; торби за плажа; ткаени 

торби; ткаени торби за купување; 

кежуални торби; текстилни торби; облека 

за домашни миленици; спојни торби (торби 

без рачки); козметички торби; вечерни 

торби; торби за носење облека; рачни 

торби; плетени торби; торби за опрема за 

плетење; торби за шминка; мрежасти 

торби за купување; торби за повеќе кратна 

употрба; училишни торби; торби за чевли; 

торби за купување; торби за носење преку 

рамења; ленти за бебиња; спортски торби; 

текстилни торби за купување; тоалетни 

торби; торби за тоалетна опрема; торби со 

рачки  

 

(111)  30358  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/439 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство промет 

и услуги ПАУЕР ВЈУ ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански Одреди бр. 15А/влез 

1-спрат 4ДЦ, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

PowerView 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30359  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/440 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство промет 

и услуги ПАУЕР ВЈУ ДООЕЛ Скопје бул. 

Партизански Одреди бр. 15А/влез 1-

спрат 4ДЦ, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

POWER VIEW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт-дискови, двд 

и други дигитални медиуми за снимање; 

механизми за апаратура што работи на 

монети; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

софтвер; апарати за гаснење пожар  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30360  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/487 (220)  29/05/2020 

(181)  29/05/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ 

БИТОЛА ул. Никола Тесла бр. 42, 

Битола, MK 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите кпаси; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; 
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природни билки и цвеќиња; храна за 

животни; слад  

 

(111)  30425  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2020/709 (220)  12/08/2020 

(181)  12/08/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА, адвокат бул. Св. 

Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

ХелтАп 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(111)  30373  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/746 (220)  20/08/2020 

(181)  20/08/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Valdeta Kasapi and Avni Qaili Rr. 

Cvetan Dimov Nr. 50/1-4, Shkup -Çair, MK 

and Ul. Dobri Daskalov Nr. 55-5, Skopje - 

Çair, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

GRAND PRIX THE BEST (во 

изглед) 

(591)  златна, кафена, бела, црна, сива, 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги од областа на 

културата, образованието и уметноста; 

обука во областа на културата, 

образованието и уметноста; забава, имено 

доделување на награди од областа на 

културата, образованието и уметноста; 

културни активности, имено церемонии на 

доделување на награди од областа на 

културата, образованието и уметноста; 

организирање музички настани, забави, 

имено во врска со доделување на награди 

од областа на културата, образованието и 

уметноста; продукција на шоу програми, 

имено церемонии на доделување на 

награди од областа на културата, 

образованието и уметноста; организирање 

конгреси, конференции, работилници, 

семинари, симпозиуми и концерти од 

областа на културата, образованието и 

уметноста; организирање избор на 

убавини; организирање шоуа, имено 

церемонии на доделување награди од 

областа на културата, образованието и 

уметноста; продукција на радио и 

телевизиски програми, имено доделување 

на награди од областа на културата, 

образованието и уметноста; продукција на 

шоу програми, имено церемонии на 

доделување на награди од областа на 

културата, образованието и уметноста; 
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преводи на филмови; организирање 

улични забави; ништо од гореспоменатите 

во врска со мото спорт  

 

(111)  30361  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/768 (220)  26/08/2020 

(181)  26/08/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за градежништво, 

промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ 

Скопје ул. Миле Поп Јорданов 50б - 1/3, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  гадежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30362  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2020/769 (220)  26/08/2020 

(181)  26/08/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за градежништво, 

промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ 

Скопје ул. Миле Поп Јорданов 50б - 1/3, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  гадежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  30423  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2020/1171 (220)  11/12/2020 

(181)  11/12/2030 

(450)  28/02/2022 

(732)  ШИПАД МЕБЕЛ ДОО ул.Божидар 

Рајковиќ 51 А, Скопје, MK 

(740)  Зоран Манасов ул. Божидар 

Рајковиќ 51 А, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

неметални контејнери за складирање или 

транспорт; необработена или 

полуобработена коска, рог; китова коска 

или седеф; школки; морска пена; килибар  

 

(111)  30395  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/129 (220)  12/02/2021 

(181)  12/02/2031 

(450)  28/02/2022 
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(732)  ДИГИТЕКС СИСТЕМС ДООЕЛ 

Скопје Париска 23-1, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични уреди за мерење, 

електрични уреди за мониторинг на 

структура на објекти  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со електрични уреди за мерење и 

електрични уреди за мониторинг на 

структура на објекти  

 

(111)  30363  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/181 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  4679282  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

KAYRINFA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30364  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/182 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  4679376  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

HUGINFA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30365  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/183 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  4679372  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

RESNYRVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30366  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/184 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  4679360  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

BEYFORTUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30367  (151)  15/02/2022 
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(210)  TM  2021/187 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30368  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/188 (220)  01/03/2021 

(181)  01/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Just Eat Holding Limited Fleet Place 

House, 2 Fleet Place, Holborn Viaduct, 

EC4M 7RF London, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; управување со 

програми за лојални потрошувачи; 

административно процесирање на нарачки 

за купување; комерцијално управување на 

лиценцирање на производите и услугите 

од трети лица; комерцијални информации 

и совети за потрошувачи во изборот на 

производи и услуги; собирање на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање индекси со 

информации за комерцијални или 

рекламни цели; маркетинг истражување; 

услуги за пазарни информации; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; 

обезбедување на он-лајн пазари за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; објавување на рекламни текстови; 

промовирање на продажба за трети лица; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување на податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

управување со ресторани за трети лица; 

бизнис совети поврзани со франшизи за 

ресторани; услуги на он-лајн нарачки во 

областа на рестораните за носење и 

достава; услуги на бизнис анализи, 

истражување и информации; анализирање 

на податоци и статистики од пазарни 

истражувања; услуги на бизнис 

советување; обезбедување на бизнис и 

комерцијални информации во областите 

на храна и пијалаци, вклучително 

ресторани и ресторани со храна за 

носење; листање на детали и менија од 

ресторани и ресторани со храна за носење 

на Интернет (бизнис и комерцијални 

информации); услуги на именици и 

пребарување (бизнис и комерцијални 

информации); услуги на именици и 

пребарување за ресторани и ресторани со 
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храна за носење (бизнис и комерцијални 

информации); испитување на јавно 

мислење; дистрибуирање на рекламни 

материјали; кориснички мислења за 

ресторани и ресторани со храна за носење 

за цели на истражување за 

потрошувачите; обезбедување кориснички 

информации, имено рејтинзи и мислења 

за ресторани и ресторани со храна за 

носење, како и собирање на рејтинзи и 

мислења за ресторани и ресторани со 

храна за носење; услуги на набавки; 

компјутеризирани онлајн и телефонски 

услуги за нарачки; услуги за нарачки за 

трети лица; здружување, во корист на 

трети лица, на услуги на различни 

ресторани и ресторани со храна за 

носење, со што им се овозможува на 

корисниците прегледно да ги гледаат и 

порачаат тие услуги онлајн преку интернет 

страница, преку телефонска нарачка или 

преку компјутерска софтверска 

апликација; маркетинг и промовирање на 

производи и услуги од трети лица преку 

дистрибуирање купони; организација, 

работа и надзор на шемите за 

поттикнување и лојалност на 

потрошувачите; управување на програми 

за овозможување на потрошувачите да 

добијат попусти на услугите кои ги пружаат 

рестораните и рестораните со храна за 

носење; услуги за потрошувачи, имено 

одговарање на прашања на потрошувачи 

во име на трети лица; организирање на 

натпревари и доделување на награди за 

комерцијални или рекламни цели; 

доделување награди за маркетиншки 

цели; обезбедување на онлајн пазари за 

купувачи и продавачи на храна и пијалаци; 

он-лајн и телефонски малопродажни 

услуги поврзани со продажба на храна и 

пијалаци; услуги на информации, совети и 

консултации поврзани со гореспоменатото  

 

(111)  30369  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/190 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

Тетово, MK 

(740)  Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;цврсти неметални цевки за 

градба;асфалт, катран и битумен, 

неметални преносни 

конструкции;споменици што не се од 

метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  30370  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/191 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

1200 Тетово, MK 

(740)  Александар Симјаноски, адвокат 

ул.„Струшка“ бр.25/1, Тетово 

(540)  
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(591)  темно зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;цврсти неметални цевки за 

градба;асфалт, катран и битумен, 

неметални преносни 

конструкции;споменици што не се од 

метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  30375  (151)  07/02/2022 

(210)  TM  2021/192 (220)  01/02/2021 

(181)  01/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Мендерес Кучи ул.„114“ бр.4/1-20, 

Тетово, MK 

(740)  Александар Симјаноски, адвокат ул. 

Струшка 25/1, Тетово 

(540)  

 

(591)  црвењна, темно зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични 

кабли и жици од обичен метал; 

железарија, мали метални предмети; 

метални цевки; каси; производи од обичен 

метал што не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 19  неметални градежни 

материјали;цврсти неметални цевки за 

градба;асфалт, катран и битумен, 

неметални преносни 

конструкции;споменици што не се од 

метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  30376  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/193 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на компјутерски и видео игри и 

натпреварувања и турнири по пат на 

глобални комуникациски мрежи, Интернет 

и безжични мрежи;услуги на видео, аудио 

и телевизиски пренос (стриминг);услуги на 

интернетско емитување преку глобални и 

локални компјутерски мрежи;безжичен 
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електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  услуги на разонода, имено, 

организирање и водење на натпревари и 

турнири во живо на компјутерски и видео 

игри, воспоставување правила и 

регулативи во врска со компјутерски и 

видео гејминг натпревари и турнири; 

обезбедување на аудио и видео 

презентации кои што не може да се 

преземат во областа на натпревари и 

турнири во компјутерски и видео игри по 

пат на веб-страница; обезбедување 

информации за разонода кои што не може 

да се преземат за натпревари и турнири 

во компјутерски и видео игри по пат на 

веб-страница; услуги на разонода, имено, 

организирање состаноци и конференции 

на обожаватели (фанови) во живо со 

интерактивна игра помеѓу учесниците во 

областа на компјутерски и видео игри  

 

(111)  30377  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/194 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA YELLOW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

артикли за пушачи, вклучувајќи хартаја за 

цигари и туби, филтери за цигари, 

конзерви за тутун, кутии за цигари и 

пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотан за инхалација; раствори 

од течен никотан за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотан; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артакли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30380  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/195 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA BRONZE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 
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тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30381  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/196 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA TURQUOISE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун, вклучувајќи пури, 

цигари, цигарилоси, тутун за мотање на 

цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, 

бурмут, кретек цигари; тутун во прав; 

замени за тутун (кои не се користат во 

медицински цели); артикли за пушачи, 

вклучувајќи хартија за цигари и туби, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, 

кутии за цигари и пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30382  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/197 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA AMBER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30383  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/198 (220)  23/02/2021 

(181)  23/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA SIENNA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 
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загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30384  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/201 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  CHINA UNIONPAY CO., LTD No. 498 

Guoshoujing Road, Pudong, 201203 

Shanghai, CN 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; интерфејси за 

компјутери; снимен компјутерски софтвер; 

софтвер за кодирање; клучеви за 

кодирање (компјутерски софтвер); 

дигитални сертификати (компјутерски 

софтвер); дигитални потписи (компјутерски 

софтвер); софтвер за безбедно 

складирање и пребарување на податоци и 

пренесување на доверливи информации 

за клиенти што ги користат физички лица, 

банкарски и финансиски институции; 

систем за зaмена и размена на меѓу-

банкарски информации за банкарски 

картици (снимен компјутерски софтвер); 

апарат за обработка на податоци; 

електронски публикации за преземање; 

електронски огласни табли; 

микропроцесори; монитори [компјутерски 

хардвер]; печатари за употреба со 

компјутери; скенери [опрема за обработка 

на податоци]; читачи на бар-кодови; 

компјутерски софтвер дизајниран да им 

овозможи на банкарските картички или 

паметните картички да комуницираат со 

терминали и читачи на картички; 

електронски уреди за читање картички и 

за читање информации зачувани во 

компјутерски чипови; магнетни кодирани 

картички за полнење, банкарски картички, 

кредитни картички, дебитни картички и 

платежни картички;читач на картички за 

магнетски кодирани картички и картички 

што содржат чип на интегрирано коло; 

електронски апарат за верификација за 

проверка на автентикација на картички за 

наплата, банкарски картички, кредитни 

картички, дебитни картички и платежни 

картички; компјутерски уред за 

управување со податоци; бројачи; 

индикатори за количината; апарат за 

регистрирање на време; диспензери за 

билети; банкомати; терминали за 

продажба [ПОС терминали]; машини за 

броење и сортирање пари; детектори за 

лажни монети; уред за снимање 

(регистрирање) на чекови;само-

регулирачки бензински пумпи регулирани 

со компјутерска програма; централни 

единици за обработка [процесори]; 

кодирани магнетни картички; снимени 

компјутерски оперативни програми; 

магнетни карти за идентификација; 

оптички читачи на знаци; магнетни 

енкодери; апарати за проверка на 

франкирање; електронска опрема за 

индикатор на броеви по случаен избор 

(ERNIE); машини за гласање; електронски 

етикети за производи; машини за 

факсимил; музички автомати на монети 

[џубокси]; читачи на електронски книги; 

апарат за проверка на линии на дланка; 

опрема за препознавање лице; холограми; 

скенер за биолошка идентификација за 

ирис; скенер за биолошка идентификација 

за мрежница; скенер за биолошка 

идентификација; прикажувачи на 

отпечатоци на прсти; скенери за 

отпечатоци на прсти; терминал со 
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интерактивен екран на допир; апликации 

за преземање за мобилен телефон; 

читачи на картички; картички со чип; 

електронски и магнетни картички за 

идентификација за платежни услуги; 

компјутерски терминали за банки; 

компјутерски терминали; механизам за 

апарат кој работи на монети; магнетни 

носачи на податоци; апарат за пренос на 

звук; апарат за снимање на звук; апарат за 

репродукција на звук; апарат за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 

слики; електронски паричници за 

преземање; читачи на картички за 

кредитни картички; читачи на магнетни 

кодирани картички; електронски читачи на 

картички; снимени платформи на 

компјутерски софтвер или платформи на 

компјутерски софтвер кои можат да се 

превземат; безбедносни токени [уреди за 

кодирање]; картички со интегрирано коло 

[паметни картички]; регистар-каси; 

електронски приврзоци за клучеви кои 

служат за далечинско управување; 

флуоресцентни екрани; очила  

кл. 36  услуги на осигурување, 

посредување при осигурување; услуги на 

патничко осигурување; осигурување; 

финансиски услуги; трговија со 

девизи(валути); услуги на размена на 

валути; услуги на посредување при промет 

на недвижности; услуги на финансиско 

посредување; услуги на финансиско 

управување; банкарски услуги; услуги на 

обработка на плаќања; услуги на 

финансиска размена; услуги на 

финансиски инвестиции; водење на 

финансиска евиденција; електронски 

пренос на средства; услуги на размена на 

девизи; услуги на електронско плаќање; 

финансиски услуги преку телефон и 

интернет или други електронски средства; 

финансиски услуги во врска со банкарски 

картички, кредитни картички, дебитни 

картички, при-пејд картички, исплата на 

готовина, проверка на чек и впаричување 

на чек; услуги на обработка на плаќање со 

банкарски картички, услуги на обработка 

на плаќање со кредитни картички, услуги 

на обработка на плаќање со дебитни 

картички, услуги на обработка на плаќање 

со при-пејд картички, услуги на обработка 

на плаќање со платежни картички, услуги 

на обработка на плаќање со исплата на 

готовина, услуги за проверка на чекови, и 

услуги на впаричување на чекови; 

обработка на пренос на електронски 

средства; услуги за обработка на 

финансиски плаќања за поддршка на 

малопродажни услуги обезбедени онлајн, 

преку мрежи или други електронски 

средства со користење на електронски 

дигитализирани информации; услуги за 

проверка и верификација на платежни 

трансакции; услуги на овластување за 

плаќање и порамнување на плаќање; 

проверка на кредитни картички и дебитни 

картички; издавање и откуп на патнички 

чекови и ваучери за патување; услуги на 

електронско банкарство; онлајн 

банкарство; банкарство од дома; 

финансиски информации; финансиски 

консалтинг; услуги на банкомати; услуги на 

прифаќање на картички и опслужување на 

трансакции на продажни места; 

финансиско порамнување; услуги на 

плаќање на сметки преку веб страница; 

финансиска анализа; издавање на 

кредитни картички; финансиски услуги; 

истраги во врска со кредитни картички; 

финансиска проценка (осигурување, 

банкарство, недвижности); услуги на 

проценка на накит; посредување; 

гаранции; прибирање добротворни 

средства; доверителство; позајмување врз 

основа на залог; обезбедување на попусти 
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кај учеснички установи на други лица 

преку употреба на членска карта; 

капитални инвестиции; заеми 

[финансирање]; обезбедување на 

финансиски информации преку веб-

страна; консултантски услуги за 

осигурување; инвестирање на средства; 

финансиско спонзорство; финансиско 

истражување; збирно финансирање; 

услуги на плаќање преку електронски 

паричник; проценка на уметнички дела; 

управување со недвижен имот; услуги на 

финансиско царинско посредување  

 

(111)  30385  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/203 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

LEOFINO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао крем, мешавина од млечен и 

какао крем, чоколаден десерт, производи 

од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно, интегрални бисквити, 

какао, чоколадо, какао крем, барови, 

интегрални барови, чајни колачиња, 

бисквити, колачи со полнење прелиени со 

какао прелив, слатки, чоколада  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

какао крем, мешавина од млечен и какао 

крем, чоколаден десерт, производи од 

тесто и слатки, производи од интегрално 

брашно, интегрални бисквити, какао, 

чоколадо, какао крем, барови, интегрални 

барови, чајни колачиња, бисквити, колачи 

со полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада  

 

(111)  30386  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/204 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

GRACIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, чоколадни 

бонбони, чоколадни бонбони со различни 

видови полнења какао, чоколадо, колачи 

со полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада, мешавина од млечен и 

какао крем  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

чоколаден десерт, чоколадни бонбони, 

чоколадни бонбони со различни видови 

полнења какао, чоколадо, колачи со 

полнење прелиени со какао прелив, 

слатки, чоколада, мешавина од млечен и 

какао крем  

 

(111)  30387  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/205 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

RIKKY 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  солени крекери, грицки, соленки, 

бисквити, мали печива, снек (snack) храна, 

двопек, брашно и производи од жита, 

производи од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно  

кл. 35  рекламирање;услуги на увоз - извоз 

и трговија на големо и мало со: солени 

крекери, грицки, соленки, бисквити, мали 

печива, снек (snack) храна, двопек, 

брашно и производи од жита, производи 

од тесто и слатки, производи од 

интегрално брашно  

 

(111)  30388  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/206 (220)  02/03/2021 

(181)  02/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

BFIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња бисквити  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња бисквити  

 

(111)  30389  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/208 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Lyle & Scott Ltd Third Floor, Kent 

House, 14-17 Market Place, London, W1W 

8AJ, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

животинска кожа и парчиња од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори и 

сонцебрани; стапови за одење; камшици, 

узди и сарачки производи; ремчиња, 

каиши и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки и капи за луѓе  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  30390  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/209 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Lyle & Scott Ltd Third Floor, Kent 

House, 14-17 Market Place, London, W1W 

8AJ, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

Lyle & Scott 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа; 

животинска кожа и парчиња од животинска 

кожа; торби и куфери; чадори и 
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сонцебрани; стапови за одење; камшици, 

узди и сарачки производи; ремчиња, 

каиши и облека за животни  

кл. 25  облека, обувки и капи за луѓе  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  30391  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/210 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

Fetino 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  30392  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/211 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

Фетино 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  30393  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/212 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и 

Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 

ул. Илинденска бр. 265, 1230, Гостивар, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  прехрамбен производ, замена за 

фета сирење  

кл. 35  услуги или продажба на големо и 

мало во неспецијализирани продавници за 

прехрамбени производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки  

 

(111)  30394  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/213 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, KR 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  3Д ТВ-а; картички за контрола на 

пристап [кодирани или магнетни]; 

инсталации за контрола на пристап 

(автоматски); системи за контрола на 

пристап (автоматски); системи за контрола 

на пристап (електрични); акустични 

[звучни] аларми; алармни 

апарати;аларми;алкални батерии;апарати 

за предупредување против кражба;аудио и 

видео приемници;аудио 

звучници;аудиовизуелни 

приемници;бебиситер монитори;батерии 

за автомобили;батерии за 

UPS/инвертор;уреди за полнење 

батерии;полначи за батерии;биометриски 

уреди за контрола на пристап;биометриски 

скенери за отисок на прст;биометриски 

скенери за рака;биометриски апарати за 

идентификација;биометриски 

идентификациони уреди за управување на 

времето и посетноста;читач на 

биометриски информации;биометриски 

читачи;биометриски скенери на 

ретина;биометриски скенери;биометриски 

безбедносни апарати;блутут слушалки за 

на глава и за во уво;блутут звучници;блу-

реј плеер;бум бокс;аларми против 

провалници;алармни системи против 

пожар и провалници;батерија во форма на 

копче;камери за CCTV-a (телевизии на 

затворен круг);камери за 

возила;навигација за автомобили;звучници 

за автомобили;телевизори за 

автомобили;видео рекордери за 

автомобили;футроли за мобилни 

телефони;CCTV (телевизија на затворен 

круг) системи за мониторинг;CD 

плеери;полнач за мобилен телефон 

(адаптер, USB кабел);кинематографски 

машини и апарати;комуникациски апарати 

за летала;комуникациски апарати за 

возила;софтвер за компјутерски 

игри;компјутерски софтвер за беспилотни 

летала;контакни леќи;уреди за користење 

мобилни телефони без раце;уреди за 

безжичен радио пренос;дигитални 

камери;дигитални брави за 

врати;дигитален дисплеј за информации 

(did);дигитални пенкала за 

компјутери;дигитални рамки за 

слики;дигитална сигнализација;дигитален 

видео рекордер (DVR);дигитални 

диктафони;пронаоѓачи на насоки;суви 

ќелии;суви ќелии (батерии);заштитни 

очила и маски што штитат од прав;DVD 

плеери;слушалки за во уво;електрични 

акумулатори;електрични акумулатори за 

возила;електрични батерии;елетрични 

кабли и кабли со макара за употреба во 

домаќинство и градина;електричен апарат 

за виткање коса;електрични 

пегли;електрични светлечки огласни 

табли;електрични брави;електрични 

штекери;електрични 

прекинувачи;електкрична станица за 

време;електрични маски за 

заварување;електрични и електронски 

аларми против провалници;електронски 

планери;електронски табли;електронски 

дигитални плакати;електронски 

дисплеј;електронски индикаторски 

панели;електронски огласни 

табли;електронски пенкала;електронски 

фотокопири;електронски рамки за 

слики;електронски џебни 

преведувачи;опрема за анализирање 

компоненти; продолжни кабли;уреди за 

идентификација на лице за управување на 

времето и посетноста;уред за 

препознавање лице за контола на 

пристап;функционални телефони;уред за 

идентификација на отисок од прст за 

управување на времето и 

посетноста;сензори за отисок од прст за 

контола на пристап;аларми за 

пожар;апарати со глобален 
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позиционирачки системи (GPS);рачни 

скенери;ленти за чистење глави 

{снимање};слушалки за на глава;батерии 

со висок напон;терминали за брз премин 

(high-pass terminals);систем за домашно 

кино;интерком 

систем;интерфони;инвертори [електрична 

енергија];скенер на ирис за контрола на 

пристап;скенер на ирис за контролата на 

пристап и управување на времето и 

посетноста;караоке машини;тастатури за 

мобилни телефони;кујнски ваги;ласерски 

детектор;ласерски мерач за 

дистанца;ласерски нивелир;ласерски 

апарати за мерење нивоа;ласерски 

пронаоѓачи за растојание;LCD ТВ;LED 

ТВ;системи за препознавање регистарс и 

таблички;литиумски батерии;апарати за 

мерење;метеoролошки машини и 

апарати;микрофони;MiFi (Новател 

безжични преносни уред) за мобилна WiFi 

конекција;батерии за мобилни 

телефони;мобилни 

телефони;модеми;монитори за CCTV 

(телевизија на затворен круг);уреди за 

прикачување за камери и монитори;MP3 

плеери;MP4 плеери;продолжни кабли со 

повеќе различни 

приклучоци;мултимедијални уреди 

(multivision);мрежни комуникациски 

инсталации;мрежен видео 

рекордер;никел-кадмиумски (ni cd) 

батерии што се полнат;никел-метал 

хидридни (ni mh) батерии што се 

полнат;никел-кадмиумски батерии за 

складирање;OLED ТВ;штекер;PDP 

ТВ;персонални дигитални асистенти 

(pda);персонални стереа;персонални ваги 

за мерење тежина;фаблет;футрола и 

статив и држач за мобилни 

телефони;фотографски апарати и 

инструменти;фототелеграфски 

апарати;фотоволтаични ќелии;преносни 

полначи/надворешни батерии (power 

bank);преносни комуникациски 

апарати;преносни медиа плеери;преносни 

полначи;преносни телефони;надворешни 

батерии  (power bank);продолжен кабел со 

повеќе приклучоци;проекторски 

ТВ;проектори;заштитна облека;заштитни 

чепчиња за уши;заштитни очила;заштитни 

штитници за лице за заштитни 

шлемови;заштитен филм за додатоци за 

мобилен;заштитни маски за 

заварување;заштитни чевли;радарски 

инсталации;радија;радиотелефонски 

сетови;пронаоѓач на растојание;читачи 

(опрема за обработка на податоци);задни 

камери за возила;приемници и 

предаватели на сигнали;приемници за 

сателити;грамафони;апарати за 

далечинско управување;апарати за 

далечинско управување за 

камери;апарати со далечинско 

управување за човечка контрола на 

пристап;камери со далечинско 

управување;светла на сензор;сет-топ 

боксови;паметни картички;паметни 

полначи;паметни очила;паметни 

подлоги;паметни телефони;паметен 

ТВ;податочни кабли за паметни 

телефони;сензори за чад;соларни 

батерии;апарати и инструменти за 

снимање на звук;звучници;очила 

[оптика];либела;статив и држач за 

додатоци за мобилни;стартер и баласт за 

лампи;стартер за апарати за 

осветлување;таблет 

компјутери;телефонски 

сетови;телескопи;телевизиски 

монитори;телевизиски 

приемници;телевизиски приемници (тв 

сетови);телевизиски предаватели; 

телевизори;терминал за електронски 

книги;терминал за електронски 

весници;терминал за електронски 
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публикации;терминал за електронски 

книги или весници за учење;терминали за 

радиотелефони;Т-флеш картичка (микро 

безбедна дигитална картичка со висок 

капацитет) за употреба во мобилни 

телефони; термометри, што не се за 

медицинска намена;подлоги на 

допир;предаватели на електорнски 

сигнали;подвижни плочи;далечински 

управувачи за ТВ;UHD ТВ;ups апарати;usb 

мемории;VCR производи;радиjа за 

возила;уред за идентификација на вена за 

управување на времето и посетноста;уред 

за препознавање на вена за контрола на 

пристап;видео камери [камкордери];карти 

за видео игри;видео рекордери;апарати за 

возила за видео снимање;видео 

телефони;видео ѕид;сетови за на глава за 

виртуална реалност;оловно-киселински 

батерии;воки-токи; безпилотни воздушни 

камери што се носат;шлемови за 

заварување;маски за заварување;батерии 

со влажни ќелии;жични/безжични апарати 

за брави за врати за контрола на 

пристап;жици, електрични;уреди со 

безжична пристапна точка (WAP) 

безжични звучници;ренген апарати што не 

се за медицински цели;цинк-јаглеродни 

батерии;цинк-хлоридни батерии;паметни 

часовници;алки за паметни телефони; 

комуникациски апарати за 

бродови;комуникакциски машини и 

инструменти за бродови;превземачки 

компјутерски софтвер за бродови за 

контрола на движењето на 

бродовите;реостати;електрично 

реле;затворачи на елетрични кола; 

трансформатори;електрични 

конвертори;високо-волтажни прекинувачи 

на кола;машини за дистрибуција на 

електрична енергија;ниско и средно 

волтажни прекинувачи на 

кола;прекинувачи на кола;разводни 

табли;разводни кутии;сензори за 

погони;мерачи;сенсор за притисок во 

гуми;панели со соларни ќелии;доларни 

модули;модули на соларна енергија за 

производство;електрични апарати со 

роботска контрола;лабораториски 

роботи;софтвер за контролорање роботи  

 

(111)  30427  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/214 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PONVORY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

 

(111)  30428  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/215 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  JOHNSON & JOHNSON ONE 

JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 

BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на мултиплекс склероза  

 

(111)  30429  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/217 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 

Скопје ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, сива, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  инструкции и обука за физикална 

терапија; oбразование од областа на 

здравјето; обезбедување тренинг; забава; 

спортски и културни активности; услуги на 

клуб за здравје и фитнес; услуги на 

персонален фитнес тренинг и 

консултации; обезбедување информации 

од областа на физичката подготвеност; on-

line списанија, имено, блогови кои содржат 

здравје, фитнес, исхрана и управување со 

телесната тежина; инструкции за физичка 

подготвеност; онлајн инструкции за 

физичка подготвеност; јога инструкции; 

инструкции за пилатес; услуги за личен 

тренинг во областа на здравјето, фитнес, 

исхрана и управување со телесната 

тежина; обезбедување рекреативни и 

спортски објекти и објекти за одмор и 

релаксација; обезбедување на базени; 

обезбедување простории за тренинг, 

настава и упатства за спорт, вежби и 

рекреативни активности; академи за 

спортски тренинзи и настава; организација 

на спортски натпревари; услуги за 

спортски камп; центри за детски 

активности; изнајмување спортска опрема; 

изнајмување на спортски објекти; услуги за 

личен тренер  

кл. 44  услуги во врска со физикална 

терапија; физиотерапија; медицински 

услуги, здравствени совети, информации и 

консултации; совети за фитнес, 

информации и консултации; психички 

фитнес, информации и консултации; 

нутриционистички / диететски совети, 

информации и консултации; совети за 

ментално здравје, информации и 

консултации; советување; консултантски 

услуги во областа на намалување на 

телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; обезбедување совети и 

информации од областа на намалување 

на телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; хигиенски услуги и услуги за нега 

на убавина; салон за убавина; бањи; 

масажа  

 

(111)  30430  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/218 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Спалевиќ Јована ул. Синише 

Станковиќа бр. 027, Чукарица, Београд, 

RS 

(740)  Лидија Ристовски, адвокат бул. Гоце 

Делчев бр.7 ДТЦ Мавровка ламела Ц4/8, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591)  темно зелена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на обезбедување онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги  

кл. 42  софтвер како услуга  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  30431  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/220 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр. 

37, 1430, Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

КОЖУВЧАНКА 

(591)  бела, зелена, црвена 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за 

пиење [пијалаци], минерална вода, 

газирана вода  

 

(111)  30432  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/221 (220)  03/03/2021 

(181)  03/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Xiaomi Inc No.006, floor 6, building 

6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian 

District, Beijing, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; торби за лаптоп; носечки 

компјутери;компјутерски софтвер, снимен; 

апликации за компјутерски софтвер, што 

можат да се преземат; компјутерски 

хардвер; компјутерски бележници; таблет-

компјутери; машини за сметање; 

централни процесорски единици 

[процесори]; софтвер за компјутерски игри, 

снимен; компјутерски мемориски уреди; 

терминали со интерактивни 

допирни екрани; софтверски апликации за 

мобилен телефон, што можат да се 

преземат; компјутерски периферни уреди; 

апарати за обработка на податоци; 

кодирани белегзии за идентификација, 

магнетни; паметна лента; нараквица 

белегзија; кодирани картички, магнетни; 

читачи [опрема за обработка на податоци]; 

скенери [опрема за обработка на 

податоци]; датотеки со слики што можат 

да се преземат; музички датотеки што 

можат да се преземат ;мелодии за 

мобилни телефони што можат да се 

преземат; електронски пенкала [единици 

за визуелно прикажување]; електронски 

изданија што можат да се преземат; џебни 
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електронски апарати за преведување; 

паметни очила (обработка на податоци); 

магнетни носачи на податоци; сим-

картички; монитори [компјутерски 

хардвер]; подлоги за компјутерски 

глувчиња; компјутерско глувче 

[компјутерски периферни уреди]; 

хуманоидни роботи со вештачка 

интелигенција; печатари за употреба со 

компјутери; фото печатри; е-книга; кертриџ 

со мастило за печатари и фотокопири; 

пенкала со спроводпива точка за уреди со 

екран на допир; паметни часовници 

(апарати за обработка на податоци); 

електронски бележници; педометри; 

бројачи; апарати за регистрирање на 

време; машини за диктирање; холограми; 

идентификатор на отпечатоци; апарати за 

препознавање на лице; фотокопири 

(фотографски, електростатски, термички); 

ваги за бања; апарати и инструменти за 

вагање; ваги со анализатори на телесна 

маса; мерки; електронски огласни табли; 

мобилни телефони; држачи за мобилни 

телефони; паметни телефони 

(смартфони); заштитни фолии 

приспособени за паметни телефони; 

паметни телефони во форма на часовник; 

футроли за паметни телефони; додатоци 

за паметни телефони; мобилни телефони; 

траки за мобилни телефони; комплети за 

телефони слободни раце; апарати за 

глобално позиционирање [gps]; апарати за 

меѓусебна комуникација; домофони; 

навигациски инструменти; тракери за 

активност што се носат; паметни 

телефони во форма на нараквици; делови 

за мобилни телефони и паметни 

телефони; држачи, ремени, ленти, врвки и 

клипови за мобилни телефони и паметни 

телефони; заштитни навлаки за мобилни 

телефони и паметни телефони; селфи-

стапови [рачни моноподи]; телефонски 

апарати; предаватели [телекомуникации]; 

видео телефони; електронска 

комуникациска опрема, апарати и 

инструменти; мрежни рутери; портал; 

ладилник за мобилни телефони; 

видеокамери; прегледни камери за возила; 

компакт дискови [аудио-видео]; слушалки; 

џубокси, музички автомати; звучници; 

кутии за звучници; микрофони; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; 

приемници (аудио и видео приемници); 

апарати за снимање звук; апарати за 

емитување звук; телевизиски апарати; 

видеорекордери; носечки монитори за 

прикажување видео; слушалки за 

виртуелна реалност; безжични слушалки 

за паметни телефони; аудио миксери; 

машини за учење; машина за 

превод;читачи на електронски книги; сет-

топ кутии; фотоапарати [фотографија]; 

футроли посебно изработени за 

фотографски апарати и инструменти; 

видео проектори; филтри [фотографија]; 

апарати за проекција;држачи за 

фотографски апарати; апарати и 

инструменти за премер на земјиште; 

геодетски апарати и инструменти; 

детектор за квалитет на воздухот на 

отворено; дијагностички апарати, што не 

се за медицинска употреба; поврзани 

нараквици [инструменти за мерење]; 

пенкало за испитување на квалитетот на 

водата ТДС; хигротермограф; адаптери за 

напојување; апарати за држење настава; 

роботи за настава; прекинувачи за светло; 

симулатори за управување и контрола на 

возила; оптички апарати и инструменти; 

USB кабли за мобилни телефони; 

телефонски жици; електрични мрежи 

(материјали за електрични мрежи) [жици, 

кабли]; кабли за податоци; чипови 

[интегрални кола]; прекпопници 

(комутатори); прекинувачи, електрични; 
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електрични приклучоци; електрични 

штекери; електрични адаптери; сензори; 

видео екрани; екрани на допир;апарати за 

далечинско управување; оптички влакна 

[филаменти за спроведување светлина]; 

апарати за регулирање на топлина; 

громобрани; апарати за гаснење пожар; 

заштитни шлемови; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; заштитни 

маски; апарми; електрични инсталации за 

заштита од кражба; електрични ѕвона за 

врата; брави, електрични; очила; очила за 

сонце; батерии, електрични; полначи за 

батерии; безжичен полнач; USB полнач; 

полначи за мобилни телефони и паметни 

телефони; преносен извор на енергија 

(батерии на полнење); анимирани цртани 

филмови; спортски свирчиња; кучешки 

свирчиња; декоративни магнети; 

електронски јаки за обука на животни; 

тропалки за сигнализација на животни за 

насочување на добиток  

кл. 35  рекламирање; публицитет; 

изнајмување рекпамен материјал; 

изнајмување рекламен простор; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; агенции за 

публицитет;презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажни цели; претставување на 

производи; промоција на стоки и услуги 

преку спонзорство на спортски настани; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; администрација на 

програми за лојалност на потрошувачите; 

обезбедување деловни информации преку 

веб - страница; обезбедување деловни 

информации; анкетирање на јавното 

мислење; услуги за споредување на цени; 

деловно истражување; односи со јавноста; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; комерцијални информации и 

совети за потрошувачите [советувалиште 

за потрошувачи]; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

стоките и услугите на други лица; 

маркетинг; агенциски услуги за увоз-извоз; 

промоција на продажба за други лица; 

аукциски услуги; обезбедување на онлајн 

пазар за купувачи и продавачи на стоки и 

услуги;системизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

договарање претплата на 

телекомуникациски услуги за други лица; 

книговодство;изнајмување на автомати; 

барање спонзорства; изнајмување на 

продажни штандови  

 

(111)  30433  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/225 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18304283  08/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

EMRANVID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30434  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/226 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18304273  08/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

PAXMYRNA 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30435  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/227 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18304259  08/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

VIDMAREVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30436  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/228 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18305847  11/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

VIDPREVTYN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30437  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/229 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18305841  11/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

VULTECVID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30438  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/230 (220)  04/03/2021 

(181)  04/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  18305830  11/09/2020  EM 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000, 

Скопје 

(540)  

VYDNECT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  вакцини  

 

(111)  30439  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/234 (220)  05/03/2021 

(181)  05/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

проиводи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ 

бр.44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  виолетова, сина, жолта, бела, 

зелена, црвена, црна, кафена, 

портокалова, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец, леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  30440  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/247 (220)  08/03/2021 

(181)  08/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтверска апликација што може да 

се симнува за малопродажба на стока; 

софтверска апликација што може да се 

симнува за електронско процесирање на 

плаќања и примања  

кл. 35  услуги на малопродажба 

обезбедени преку глобална компјутерска 

мрежа; компјутеризирани услуги за 

пребарување, нарачување и дистрибуција 

на онлајн малопродажба и 

големоподажба; организирање и 

презентација на артикли од трети лица; 

посредувачки бизнис услуги за продавање 

и нарачки на продукти; промовирање на 

продажбата за трети лица; рекламирање 

за трети лица преку онлајн електронска 

мрежа за комуникација; обезбедување на 

онлајн дата база која може да се 

пребарува вклучувајќи продукти од трети 

лица; посредувачки бизнис услуги за 

продажба и нарачки на стока; 

малопродажни трговски услуги обезбедени 

преку глобална компјутерска мрежа; 

онлајн компјутерски нарачки; програма на 

лојални потрошувачи; услуги за онлајн 

нарачување  

 

(111)  30451  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/248 (220)  08/03/2021 

(181)  08/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; недвижности; услуги на 

плаќање со е-новчаник; услуги на 

електронско плаќање и финансиски 

трансакции; електронски комерцијални 

платежни услуги; електронско 

процесирање на плаќања за нарачки на 

стоки и услуги преку глобална 

компјутерска мрежа; процесирање на 

плаќања преку кредитни картички; 
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процесирање на плаќања преку дебитни 

картички; финансиски менаџмент; 

финансиски консултации; електронски 

трансфер на средства; финансиски 

информации; обезбедување на 

финансиски информации преку веб 

страна; услуги на трансфер на пари; 

услуги на плаќање на сметки; услуги на 

плаќање на сметки преку веб страна  

 

(111)  30452  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/249 (220)  09/03/2021 

(181)  09/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ТД “ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. 

Скопје ул. “Партизански одреди“ бр. 

154, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, 

електрични алати; мотори и погонски 

машини (освен 

за сувоземни возила); машински спојници 

и трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца; 

автоматски апарати за продажба  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот, апарати 

за снимање, пренот или репродукција на 

звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати што се активираат со монети, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, грење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинство, садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици, чешли и сунѓери, четки освен 

сликарски материјали за правење четки, 

производи што се користат за чистење, 

необработено полуобработено стакло 

освен градежно стакло, стакларија, 

порцелан и грнчарија  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: машини за перење и сушење 

алишта за домашна и индустриска 

употреба, машини за миење садови за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки електрични шпорети за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки комбинирани шпорети за 

домашна и индустриска употреба, вградни 

плочи за домашна и индустриска 

употреба, вградни шпорети за домашна и 

индустриска употреба, вградни рерни за 

домашна и индустриска употреба, 

фрижидери за домашна и индустриска 

употреба, микрбранови печки, електрични 

бојлери, телевизори и други електронски 

пренесувачи на звук и слика, кујнски 

аспиратори, тостери, електрични термо 

бокали за вода, машини за обработка на 

храна, миксери, сецкач на храна, 

соковници, фенови за коса, обликувачи за 
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коса, правосмукалки, кафемати, вендинг 

машини за подготовка на кафе и топли 

напитоци, клима уреди, електрични пегли, 

печки, камини и шпорети на цврсто гориво, 

печки, камини и шпорети на пелети, печки, 

камини и шпорети на течни горива, 

електрични апарати за нега и убавина, 

трамболини, лулашки, велосипеди, 

штампачи, фотокопир машини, скенери и 

компјутерска галантерија, диспанзери за 

вода и други напитоци  

 

(111)  30421  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/252 (220)  09/03/2021 

(181)  09/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЖИТО ПАСТА ДООЕЛ 

увоз-извоз, с.Аргулица, Карбинци 

населено место без уличен систем бр. 

19, с.Аргулица, 2207 Карбинци, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно кафена, кафена, окер, крем, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, брашно за 

исхрана, високопротеински плочки од 

житарки, двопек, земички, леб, леб без 

квасец, лебни трошки, пити, тесто, 

тестенини за исхрана  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на производи од жито, 

брашно за исхрана, високопротеински 

плочки од житарки, двопек, земички, леб, 

леб без квасец, лебни трошки, пити, тесто, 

тестенини за исхрана  

 

(111)  30453  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/254 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. 

Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; 

поправки; инсталациски услуги  

 

(111)  30454  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/255 (220)  25/02/2021 

(181)  25/02/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. 

Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, MK 

(540)  



 

 

149 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите 

класи, од дрво, плута, треска, врбови 

прачки, рогозина, рогови, коски, слонова 

коска, китова коска, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замените за сите 

овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; 

поправки; инсталациски услуги  

 

(111)  30455  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/256 (220)  11/03/2021 

(181)  11/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, DE 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

15a-13, 1000, Скопје 

(540)  

Hirudoid 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати  

 

(111)  30374  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/272 (220)  09/03/2021 

(181)  09/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Горан Момироски бул. Туристичка 

бр. 98-1/11, 6000, Охрид, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО, 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ бул. 

„Македонски просветители“ 8, 6000, Охрид 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, изнајмување 

рекламен простор, компјутерско 

рекламирање преку интернет, објавување 

на рекламни текстови, обработка на 

текстови, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

медиумска презентација, односи со 

јавност, управување со работењето, 

водење на работите  

кл. 38  телекомуникации - информирање 

преку веб страница; пренос во живо преку 

главна страница на интернет; бежично 

емитување  

кл. 41  образовни услуги; обуки; забава; 

спортски и културни активности; 

електронско издаваштво (објавување на 

дигитални медиуми во форма на 

електронски списанија преку глобални 

компјутерски и комуникациски мрежи во 

областа на социјалните медиуми, 

културните коментари и политичките 

вести; информации за образовни и 

забавни настани  

 

(111)  30372  (151)  03/02/2022 

(210)  TM  2021/275 (220)  17/03/2021 

(181)  17/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна 

индустриска зона Индустриска 2, 1040 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, сина, црвена, темно кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквит  

кл. 35  услуги на големо и мало со бисквит  

 

(111)  30456  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/294 (220)  19/03/2021 

(181)  19/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, окер, розева, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинството; садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

сликарски четки; материјали за правење 

четки; производи што се користат за 

чистење; необработено и полуобработено 

стакло [освен градежно стакло]; 

стакларија, порцелан и грнчарија  

кл. 22  јажиња и канапи; мрежи; шатори и 

церади; настрешници од текстил или 

синтетички материјали; едра; вреќи за 

транспорт и складирање на растурени 

[рефус] материјали; материјали за 

полнење, поставување и обложување 

освен од хартија, картон, гума или 

пластика; сурови текстилни влакнести 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замена за текстил; платно 

за домаќинства; завеси од текстил или 

пластика, покривки за кревети; покривки за 

маси  

кл. 26  тантели, везови, панделки и 

гајтани; петлици, копци, закачки и окца, 

топуски и игли; вештачки цвеќиња, украси 

за коса; вештачка коса  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и 

бришачи, линолеум и други подни 

прекривки; ѕидни тапети [што не се од 

текстил]  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт кои 

не се опфатени со другите класи; украси 

за елки  

 

(111)  30457  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/295 (220)  19/03/2021 

(181)  19/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул. 

Петар Маџуков 1536, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  
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кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

пијалоци за животни; слад  

 

(111)  30379  (151)  15/02/2022 

(210)  TM  2021/298 (220)  19/03/2021 

(181)  19/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ИТ ЛАБС ДОО Скопје ул. 11-ти 

Октомври бр. 25, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, аудиовизуелни 

инструменти, инструменти за мерење, 

вагање, сигнализација, откривање, 

тестирање, контрола и за настава; 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени медиуми и 

медиуми што може да се преземаат, 

компјутерски софтвер, празни дигитални 

или аналогни медиуми за снимање и 

складирање; уреди за пресметување; 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, за 

преземање; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтверски 

апликации, за преземање; компјутерски 

софтверски платформи, снимени или за 

преземање; компјутерски софтвер, 

снимен; апарати за обработка на податоци  

кл. 41  обезбедување обука; организација 

на изложби за едукативни цели, 

организирање и спроведување на 

конференции, академии [образование]; 

тренинг [обука]; електронско издаваштво; 

обезбедување информации од областа на 

образованието; трансфер на практично 

знаење и вештина [обука]; обезбедување 

на електронски публикации онлајн, што не 

се за преземање; обезбедување видеа 

онлајн, што не се за преземање; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; наставни, едукативни, 

инструкциски услуги; туторство; 

организирање и спроведување на 

работилници [обука]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив;услуги за индустриска анализа, 

индустриско истражување и индустриски 

дизајн;услуги за контрола на квалитет и 

автентикација;изработка и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер;услуги за 

извршување евалуации, проценки, 

истражувања и извештаи во научните и 

технолошките области, вкпучително и 

консултантски услуги во областа на 

технологијата;компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации;услуги за заштита на 

компјутери од вируси;дизајн на 

компјутерски софтвер и 

системи;далечинско мрежно управување 

со податоци во облак [Cloud 

computing];компјутерско 

програмирање;консултантски услуги за 

компјутерска безбедност;консултантски 

услуги за компјутерски софтвер;дизајн на 

компјутерски софтвер;анализа на 
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компјутерски систем;дизајн на 

компјутерски систем;консултантски услуги 

за компјутерска технологија;изнајмување 

на компјутерски софтвер;консултантски 

услуги во областа на заштеда на 

енергија;конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија;конверзија на податоци или 

документи од физички на електронски 

медиуми;креирање и дизајнирање индекси 

на информации за други засновани на веб-

страници [услуги за информатичка 

технологија];креирање и одржување веб-

страници за други;услуги за шифрирање 

на податоци;консултантски услуги за 

безбедност на податоци;развој на 

компјутерски платформи; дигитализација 

на документи [скенирање]; удвојување на 

компјутерски програми; електронско 

скпадирање на податоци; електронско 

следење на активноста на кредитните 

картички за откривање на измама преку 

Интернет; електронско следење на 

информации за лична идентификација за 

откривање на кражба на идентитет преку 

Интернет; дизајн на графички уметности; 

графички дизајн на промотивни 

материјали; хостирање компјутерски 

страници [веб-страници]; консултантски 

услуги за информатичка технологија [ИТ]; 

услуги за информатичка технологија 

обезбедени на аутсорсинг основа; 

обезбедување информации во врска со 

компјутерската технологија и 

програмирање преку веб-страница; 

инсталација на компјутерски софтвер; 

консултантски услуги за безбедност на 

Интернет; одржување на компјутерски 

софтвер; следење на компјутерски 

системи со далечински пристап; следење 

на компјутерски системи за откривање на 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; следење на компјутерски 

системи за откривање на дефекти; чување 

резервни копии на податоци надвор од 

мрежата; платформа како услуга [РааЅ]; 

контрола на квалитетот; обновување на 

компјутерски податоци; истражување и 

развој на нови производи за други; 

обезбедување научни информации, 

совети и консултации во врска со 

неутрализирање на јаглерод; хостинг на 

сервер; софтвер како услуга [ЅааЅ]; развој 

на софтвер во рамките на издаваштвото 

на софтвер; спроведување на студии за 

технички проект; техничко пишување; 

технолошки консултации; технолошко 

истражување; ажурирање на компјутерски 

софтвер; услуги за автентикација на 

корисникот со користење на технологија за 

единствено најавување за онлајн 

софтверски апликации; изнајмување на 

веб-сервери; консултации за дизајн на 

веб-страница  

 

(111)  30422  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/321 (220)  26/03/2021 

(181)  26/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Трговско радиодифузно друштво 

- оператор на кабелска мрежа КДС-

КАБЕЛНЕТ ДОО Прилеп ул. Питу Гули 

бр. 3-2/мезнин, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, 

обработка или репродукција на аналогни и 

дигитални податоци;машински читливи 

(оптички и магнетни) носачи на 
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податоци;механизми за апарати кои се 

активираат со монети;опрема за 

обработка на податоци и компјутери, 

ноутбук (notebook) компјутери, телефонски 

сетови, мобилни телефони;телевизиски 

апарати;компјутерски програми и 

софтвер;алармни апарати;електрични 

апарати за превенција од 

кражби;предупредувачки апарати против 

кражби;апарати за надзор;алармни 

ѕвона;инструменти за надгледување, 

мониторски екрани;видео 

телефони;трепкачи (сигнални 

светла);магнетни кодирачи;кодирани 

идентификациони картички;кодирани 

сервисни картички;апарати за далечинска 

контрола;аларми за пожар;читачи (опрема 

за обработка на податоци);монитори 

(хардвер), монитори (софтвер);апарати за 

откривање на чад;релеи;инструменти за 

мерење на звук;прекинувачи и 

прекинувачки апарати;електрични 

брави;телекомуникациски трансмитери; 

трансмитери за 

телекомуникации;трансмитери на 

електронски сигнали;сигнални 

ѕвона;системи за прскање (заштита од 

пожар);заштитни направи за преголем 

струен напон;тајмери;апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 

слики;снимени или празни носачи на 

податоци, поточно магнетни и оптички 

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

РОМови, ДВДа и полупроводнички 

чипови;паметни картички;СИМ картички за 

мобилни телефони;компјутери кои се 

држат во рака и ПДА(персонални 

дигитални асистенти);модеми, интерфејс 

картички за мобилни радио мрежи, хендс 

фри (hands-free) направи и 

слушалки;софтвер за мобилни телефони и 

инсталации за мобилна радио мрежа, 

двата снимени и кои може да се симнуваат  

кл. 38  телекомуникациски услуги, услуги 

на телефонија;обезбедување пристап до 

бази на податоци преку комуникациска 

технологија;радио и телевизиско 

емитување; емитување на радио и 

телевизиски програми преку глобални 

компјутерски мрежи;електронски пренос на 

податоци, поточно преноси во реално 

време базирани на интернет технологија 

на аудио и видео содржини (stream-ing), 

слики и документи преку глобална 

компјутерска мрежа;електронска 

пошта;комуникации преку електронски 

мрежи;обезбедување комуникациски 

пристап до национални и меѓународни 

компјутерски мрежи;обезбедување 

комуникациски пристап до глобални 

компјутерски мрежи, посебно до 

интернет;обезбедување телефонски 

комуникации преку компјутерски 

мрежи;изнајмување на телекомуникациска 

опрема, изнајмување или обезбедување 

на прстапно време до бази со податоци, 

посебно на интернет;мобилни радио 

телефонски услуги;ГСМ и УМТС мобилни 

радио услуги;пренос на пораки и слики, 

посебно преку користење СМС и ММС 

услуги;обезбедување пристап до интернет 

преку комуникациска технологија, 

вклучувајќи преку мобилни радио 

мрежи;услуги на електронски огласни 

табли (телекомуникации);електронско 

рекламирање  

кл. 42  планирање и развој на програми за 

обработка на електронски 

податоци;изнајмување на опрема и 

компјутери за обработка на 

податоци;техничко проектно планирање на 

телекомуникациска опрема;изработка и 

одржување на веб страници;хостирање 

веб страници;компјутерски услуги, имено, 

советување во врска со одржување и 

инсталација на софвер;советување во 
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областа на компјутерите;дизајнирање, 

креирање, хостинг и одржување на веб 

страници за други;советување во областа 

на дизајнирање, креирање, хостинг, 

одржување, работење и управување со 

веб страници и насловни страници 

(homepages);хостирање на веб страни и 

насловни страници (homepages), за други 

преку, сервери за глобални компјутерски 

мрежи;инсталирање на компјутерски 

софтвер  

 

(111)  30424  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/332 (220)  30/03/2021 

(181)  30/03/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за услуги и 

производство и трговија на големо и 

мало НЕКСРОУ ДООЕЛ увоз-извоз 

Битола ул. Прилепска бр. 35/21, 7000, 

Битола, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации информирање 

(вклучувајки веб страници), пренесување 

во живо достапно преку главна страница 

на интернет, провизии за пристап на веб 

страна, безжично емитување, 

комуникација со помош на мрежи со 

оптички кабли, пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

кл. 41  обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

данлодираат, објавување текстови (со 

исклучок на рекпамни текстови), он-лајн 

публикување на електронски книги и 

списанија, он-лајн списанија (блогови со 

кориснички дефинирани содржини во 

областите на социјални коментари, 

културни коментари и политички вести); 

услуги за електронско издаваштво 

(објавување на дигитални медиуми во 

форма на електронски списанија преку 

глобални компјутерски и комуникациски 

мрежи во областа на социјалните 

коментари, културните коментари и 

политичките вести)  

кл. 42  програмирање компјутерски 

системи, осовременување на 

компјутерските програми, анализа на 

компјутерски системи, графички дизајн, 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет-страници, давање простор за веб 

(интернет) страници, дигитализација на 

документи, електронско зачувување 

податоци, изнајмување веб сервери, 

изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

индустриски дизајн, инсталирање 

компјутерски програми, конверзија на 

податоци од физички на електронски 

носачи, креирање и одржување веб 

(интернет) страници за други, 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање дефекти, надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци, обезбедување алатки за 

пребарување по интернет, одржување 

компјутерски програми, советодавни 

услуги од областа на компјутерската 
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технологија, услуги на заштита на 

компјутери од вируси, чување резервни 

копии надвор од мрежата  

 

(111)  30396  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/364 (220)  02/04/2021 

(181)  02/04/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Freienbach Branch 

Huobstrasse 3, Pfäffikon SZ, CH 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

REVYCARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии што се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, особено растителни 

препарати за зајакнување, хемиски или 

биолошки препарати за управување со 

стресот кај растенијата, препарати за 

регулирање на растот на растенијата, 

хемиски препарати за третман на семиња, 

гени на семе за земјоделско производство  

кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници; инсектициди, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

 

(111)  30397  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/387 (220)  07/04/2021 

(181)  07/04/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАРДКОР ШОП 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Моша 

Пијаде бр. 1, Битола, MK 

(740)  Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 

25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  протеини како диететски додаток за 

спортска употреба како додаток во 

исхраната; аминокиселините како 

диететски додаток за спортска употреба 

како додаток во исхраната  

 

(111)  30398  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/460 (220)  22/04/2021 

(181)  22/04/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  UNIMED PHARMA s.r.o. Orieskova 

11, SK-821 05 Bratislava, SK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

OPALERG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  30464  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/469 (220)  26/04/2021 

(181)  26/04/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30465  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/470 (220)  26/04/2021 

(181)  26/04/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  30426  (151)  25/02/2022 

(210)  TM  2021/495 (220)  05/05/2021 

(181)  05/05/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС 

Никола Карев бр. 25, Велес, MK 

(540)  

GELLINE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за нега на нокти; гел за 

нокти; течности за нокти  

 

(111)  30351  (151)  27/01/2022 

(210)  TM  2021/555 (220)  26/05/2021 

(181)  26/05/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Dentalux 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби; прав за заби; гел за 

заби; полир за заби; препарати за чистење 

заби; гелови за белеење на заби; 

препарати за нега на забите; препарати за 

чистење заби; средства за плакнење на 

уста, не за медицински цели; вилици 

(препарати за чистење на -); препарати за 

чистење заби во форма на гума за 

џвакање, сите гореспоменати производи 

не се за медицински цели  

кл. 5  лепила за вилици  

кл. 21  четки за заби; конец за чистење 

заби; чепкалки за заби; дентални артикли 

за чистење; орални иригатори (oral 

irrigators), освен за употреба во 

стоматологија  

 

(111)  30352  (151)  27/01/2022 

(210)  TM  2021/559 (220)  26/05/2021 

(181)  26/05/2031 
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(450)  28/02/2022 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Freshona 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, во тегли (preserved), 

процесирано, ферментирано, сушено, 

замрзнато и зготвено овошје и зеленчук; 

овошје и зеленчук во тегли, вклучувајќи и 

закиселени производи; овошје и зеленчук 

во шише; концентрати од зеленчуков сок 

за храна  

 

(111)  30458  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/590 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Трговско друштво за 

производство и трговија Бодар, Гоце и 

др. увоз-извоз ДОО Скопје ул. Алжирска 

бр. 15, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи, 

хемиски препарати за научни цели, што не 

се за медицинска или ветеринарна 

употреба, хемиски реагенси, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба, хемикалии за 

производство на пигменти  

кл. 5  фармацевтски препарати, хемиско-

фармацевтски производи, хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, 

дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинска употреба, хемиски реагенси за 

медицинска или ветеринарна употреба  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал  

 

(111)  30399  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/591 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AIRTOTRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

превенција и лекување на болести и 

нарушување на респираторен систем  

 

(111)  30400  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/594 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел 3, н Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(111)  30401  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/595 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб дел 3, н Маџари, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

заби  

 

(111)  30402  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/607 (220)  03/06/2021 

(181)  03/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје ул. Пандил 

Шишков бр. 1/Б-23, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, светло сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино; дигестиви (ликери и жестоки 

алкохолни пијалаци)  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

маркетинг; презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; рекламирање; промовирање 

на продажбата за трети лица; услуги за 

посредување во трговија  

кл. 39  испорачување пакети; 

испорачување стоки; испорачување стоки 

порачани по пошта; транспортирање; 

транспортирање стоки; пакување 

подароци; пакување стоки  

 

(111)  30403  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/608 (220)  03/06/2021 

(181)  03/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ 

ИРИНА ДООЕЛ Скопје Маџари 2 бр. 2-б, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 28  опрема за пилатес, опрема за јога, 

спортска опрема, апарати за боди-

билдинг, апарати за вежбање, опрема за 

вежбање, дискови за спортови, гимнастика 

(опрема за гимнастика), тегови (ремени за 

кревање тегови), топки за вежбање, 

фитнес-апарати (растегнувачи), физички 

вежби (машини за физички вежби)  

кл. 32  фитнес пијалаци  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  обезбедување спортска опрема, 

одржување часови по фитнес, одржување 

јога часови, одржување часови по пилатес, 

услуги на личен тренер, практична обука 

(демонстрирање), изнајмување спортски 

терени, спортски услуги, забава и 

рекреација, спортски и културни 

активности, организирање спортски 

натпревари, обезбедување фитнес 

тренинзи (тренинзи), тренинзи во сала и 

тренинзи на отворено  

 

(111)  30404  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/610 (220)  03/06/2021 

(181)  03/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ 

ИРИНА ДООЕЛ Скопје Маџари 2 бр. 2-б, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

POWERHOUSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  опрема за пилатес, опрема за јога, 

спортска опрема, апарати за боди-

билдинг, апарати за вежбање, опрема за 

вежбање, дискови за спортови, гимнастика 

(опрема за гимнастика), тегови (ремени за 

кревање тегови), топки за вежбање, 

фитнес-апарати (растегнувачи), физички 

вежби (машини за физички вежби)  

кл. 32  фитнес пијалаци  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 41  обезбедување спортска опрема, 

одржување часови по фитнес, одржување 

јога часови, одржување часови по пилатес, 

услуги на личен тренер, практична обука 

(демонстрирање), изнајмување спортски 

терени, спортски услуги, забава и 

рекреација, спортски и културни 

активности, организирање спортски 

натпревари, обезбедување фитнес 

тренинзи (тренинзи), тренинзи во сала и 

тренинзи на отворено  

 

(111)  30441  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/611 (220)  04/06/2021 

(181)  04/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  АЛПЕК ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп ул. 

Методија Шаторов Шарло бр. 105/1-6, 

Прилеп, MK 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  30405  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/612 (220)  04/06/2021 

(181)  04/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  35985  31/05/2021  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ART FOR AIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки за 

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација; раствори од течен 

никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(111)  30406  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/618 (220)  02/06/2021 

(181)  02/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  4709939  08/12/2020  FR 

(732)  SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LACTOFERRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  храна за бебиња  

кл. 29  млеко, млечни производи, 

производи од сирење  

 

(111)  30407  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/625 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  



 

 

161 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; сапуни за белеење на 

текстил; препарати за чистење, полирање, 

светнување и абразивни препарати; 

парфимерија; есенцијални масла; 

дезедоранси и антиперспиранти; 

препарати за нега на коса; шампони и 

кондиционери; бои за коса; производи за 

стилизирање на коса; немедицински 

тоалетни препарати; препарати за капење 

и туширање; препарати за нега на кожа; 

масла; креми и лосиони за кожа; 

препарати за бричење; препарати за пред 

бричење и по бричење; колонска вода; 

препарати за депилирање; препарати за 

самопотемнување и за заштита од сонце; 

козметика; шминка и препарати за 

отстранување на шминка; желе од 

петролеј; препарати за нега на усни; талк 

пудра; памучни топчиња за козметичка 

употреба; памучни стапчиња за 

козметичка употреба; марамчиња, 

перничиња или влажни марамици 

импрегнирани или претходно навлажнети 

со лични лосиони за чистење или 

козметички лосиони; маски за убавина, 

пакувања за лице; претходно навлажнети 

или импрегнирани перничиња за чистење, 

марамчиња или влажни марамици; 

средства за миење на овошје и зеленчук; 

детергенти; препрати и субстанции, сите 

за употреба за перење алишта; препрати 

за омекнување на ткаенини, омекнувачи; 

препарати за белеење; препарати за 

употреба во машина за перење садови; 

препарати за отстранување на дамки; 

препарати за рачно перење на облека и 

текстил; штирак за перење алишта; 

влажни марамици импрегнирани со 

препарати и субстанции за чистење и 

полирање; освежувачи за воздух; средства 

за дезодорирање на воздухот  

кл. 5  препарати за дезинфекција на 

рацете; фармацевтски производи; 

антисептици; дезинфекциони средства за 

хигиена или санитарни цели; средства за 

санитарно миење на овошје и зеленчук; 

санитарни препарати за употреба во 

домаќинство; антибактериски препарати 

за употреба во домаќинство; препарати за 

уништување на штетници, инсекти и 

штетни животни; фунгициди; гермициди; 

бактерициди; паразитициди; алгициди; 

инсектициди; хербициди; дезодоранси, 

(освен за лична употреба); препарати за 

освежување на воздухот; препарати 

против инсекти; забарска смола; завои, 

фластери, материјали за повивање; 

медицински сапун; медицински препарати 

за кожа и коса; медицински препарати за 

усни; препарати за третман и/или 

олеснување на изгореници од сонце; желе 

од петролеј за медицински цели; 

диететски субстанции за медицинска 

употреба; билни препарати за медицинска 

употреба; билни суплементи и билни 

екстракти; медицински билни пијалоци; 

витамини, минерали, хранливи 

суплементи  

 

(111)  30408  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/626 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 



 

 

162 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Risonel 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30409  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/627 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Tenoviral 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30410  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/628 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Fixhaler 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30411  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/629 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Fixdual 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30412  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/630 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Tanflex 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(111)  30413  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/631 (220)  07/06/2021 

(181)  07/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski 

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak, 

Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Tilanta 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за превенција на 

тромбоза,кардиоваскуларна смрт, 

миокардијален инфаркт, и мозочен удар 

кај пациенти со акутен коронарен синдром 

или ST-елевација на миокардијален 

инфаркт, вклучително и пациенти под 

медицински надзор и пациенти третирани 

со перкутана коронарна интервенција или 

бајпас на коронарна артерија  

 

(111)  30442  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/634 (220)  08/06/2021 

(181)  08/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за консалтинг, трговија и 

услуги НОВ КОЛЕКТИВ 4 ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Качанички пат бр. 264, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, портокалова, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  30443  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/638 (220)  09/06/2021 

(181)  09/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 
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седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркала за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракторски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за моторцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(111)  30444  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/639 (220)  09/06/2021 

(181)  09/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Saucony, Inc. 500 Totten Pond 

Road, Waltham, Massachusetts 02451, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

SAUCONY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продавници за 

малопродажба и продавници за 

малопродажба преку интернет што 

содржат обувки, облека, капи, торби и 

додатоци  

 

(111)  30445  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/640 (220)  09/06/2021 

(181)  09/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Saucony, Inc. 500 Totten Pond 

Road, Waltham, Massachusetts 02451, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  30414  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/648 (220)  10/06/2021 

(181)  10/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  International Foodstuffs Co., L.L.C. 

Post Box No 4115, Sharjah, AE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Allegro 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти за јадење, 

маргарин, путер, супа (препарати за супа 

од зелечук, препарати за правење на 

супа), млечни производи, милкшејкови, 

месо, риба, живина и дивеч, екстракти од 

месо, конзервирани, сушени и зготвени 

овошје и зеленчук, шлаг, желе, џемови, 

компоти, јајца, (снегулки од компири; 

ниско-калоричен чипс од компири; 

плескавици од компири), тенок чипс од 

компири и чипс од компири, (конзервирана 

леќа), конзервиран грав, конзервиран 

грашок конзервирани печурки, 

конзервирани кикирики и сите видови на 

процесирани семки  

кл. 30  тестенини; макарони; нудли; 
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инстант нудли; шпагети; вермичели; 

квасец; прашок за печиво, преливи за 

салата; мајонез; оцет; кечап и сосеви 

(мирудии); замрзнато тесто; замрзнати 

парати (индиско традиционално лепче); 

сладолед; замрзнати овошни десерти; 

ладни десерти; леб; слатки; меласа; сол; 

сенф; брашно направено од житарки; 

зачини, пијалоци за храна (базирани на 

зрна или билки); сос од месо (gravies); чај 

од билки; мед  

 

(111)  30415  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/649 (220)  10/06/2021 

(181)  10/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

BLUEAIR DUSTMAGNET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(111)  30416  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/650 (220)  10/06/2021 

(181)  10/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

BLUEAIR HEPASILENT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(111)  30417  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/651 (220)  10/06/2021 

(181)  10/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

BLUEAIR GERMSHIELD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(111)  30418  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/652 (220)  10/06/2021 

(181)  10/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Blueair AB Danderydsgatan 11 

Stockholm 114 26, SE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

SPIRALAIR 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 11  прочистувач за воздух, апарати и 

инсталации за дезодорирање на воздух и 

прочистување на воздух; филтери за 

споменатите апарати и опрема; филтери 

(делови од инсталации во домакинство)  

 

(111)  30446  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/653 (220)  11/06/2021 

(181)  11/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

WILD RIFT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  дигитални материјали, имено, токени 

кои не се менуваат (NFTs); дигитални 

медии, имено, аудио-визуелни медиски 

содржини од област на забава, музика, 

видео игри, играње на видео игри и 

натпреварувања во видео игри, кои може 

да се преземат; дигитални медии, имено 

медиски содржини од областа на забава, 

музика, музички видео записи, видео игри 

и играње на видео игри, кои може да се 

преземат; софтвер за чување на екран на 

компјутер кој може да се преземе; софтвер 

за позадини за компјутери кој може да се 

преземе; дигитални медии кои може да се 

преземат, имено, дигитално 

колекционерство создадено со софтверска 

технологија врз основа на blockchain; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе; виртуелни производи кои може 

да се преземаат, имено, компјутерски 

софтверски програми кои содржат ресурси 

во игра, токени и виртуелна валута за 

употреба во видео игри и виртуелни 

светови на мрежа; снимен софтвер за 

видо игри  

кл. 25  бандани; ремени (облека); капи за 

бејзбол; плетени капи; чизми; облека; 

капути; костими за употреба во игри со 

улоги; фустани; обувки; ракавици; костими 

за ноќ на вештерките; капи; покривала за 

глава; спортски маици со качулка; облека 

за мали деца; јакни (облека); удобна 

облека за носење по дома; панталони; 

пуловери; облека за дожд; сандали; 

марами; кошули; кондури; кратки 

панталони; сукњи; облека за спиење; 

папучи; чорапи; долни делови на тренерки; 

џемпери; горни делови на тренерки; 

костими за капење; маици со кратки 

ракави; хулахопки и хеланки; маици 

(облека); тренерки; долна облека  

кл. 38  емитување и пренос (стриминг) на 

играње на видео игри и натпреварувања 

во играње на видео игри по пат на 

глобални комуникациски мрежи, интернет, 

и безжични мрежи; услуги на веб 

емитување по пат на глобални и локални 

комуникациски мрежи  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо кои се однесуваат на 

компјутерски и видео игри; организирање 

на онлајн натпревари во компјутерски игри 

и видео игри за интерактивни играчи на 

игри; услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови; услуги на разонода, имено 

овозможување на пристап на онлајн 

дигитални колекции кои не може да се 

преземат, имено, уметност, фотографии, 

слики, анимации и видео записи за 

употреба во дигитални опкружувања со 

цел на разонода; услуги на разонода, 
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имено обезбедување на аудио и видео 

презентации во областа на компјутери, 

видео игри и е-спортови преку вебсајтови 

кои не може да се преземаат; услуги на 

забава обезбедени преку онлајн стриминг; 

организирање на натпревари во живо на 

компјутерски игри, видео игри и е-

спортови; обезбедување на информации 

за разонода кои се однесуваат на 

компјутерски игри, видео игри и е-спортови 

преку вебсајтови  

 

(111)  30419  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/668 (220)  15/06/2021 

(181)  15/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство и 

трговија БИОБОТАНИКА ДОО 

Кавадарци 

ул. Шишка бр. 230, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

TERZELI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маслинки, конзервирани; 

маслиново масло за исхрана; масла за 

јадење  

кл. 31  маслинки, свежи; одгледување 

маслинки  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

услуги на продажба и трговија на големо и 

мало со маслинки и масла за јадење  

 

(111)  30447  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/669 (220)  15/06/2021 

(181)  15/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Households & Toiletries 

Manufacturing Co., Ltd. King Hussein 

Street - Abdali, P.O. Box 1027, Amman 

11118, JO 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за миење раце, шампон во 

прав, крем шампон, шампон, омекнувач за 

коса, млеко за миење лице, лосион за 

капење, сол за капење, детергент во прав, 

сапун од бадеми, штирак за алишта, 

сапун, сапун за осветлување на текстилот, 

сапун за бричење, средства за белење 

алишта, лосиони за коса, производи за 

киснење алишта, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, производи за перење 

алишта, шампони, сапун против потење на 

стапалата, дезодорантен сапун, пити од 

сапуни, сапун против потење, соли за 

капење, што не се за медицинска 

употреба, средства за хемиско чистење, 

суви шампони, регенератор за коса, 

вагинални исплакнувачи за лична хигиена 

или за дезодорирање, детергент за 

тоалети, течност за отстранување на 

масло, течност за отстранување на дамки, 

течност за отстранување дамки од масло, 

детергент за чистење теписи, екстракти за 

чистење, отстранувачи на дамки, сода за 

перење, за чистење, средства за 

неутрализација на статичкиот 

електрицитет што се користат во 

домаќинството, производи за 

отстранување бои, течности за чистење на 

шофершајбна, чистење на одводни цевки 

(средства за -), крем против брчки, крем за 

избелување, крем против акни, крем за 

отстранување на макули (дисколорации на 

кожа), прашак за црвенило на кожа, талк 

за тоалетна употреба, течност за 
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црвенило на кожа, тоник за коса, спреј за 

коса, бебешки марамчиња, стапчиња 

обложени со памук за козметички цели, 

тупфери за козметички цели, маски за 

разубавување, маски (убавина -), креми за 

белење на кожа, бои за нијансирање на 

коса, бои за коса, производи за виткање 

коса, препарати за виткање на коса, восок 

за мустаќи, козметички прибор, памук за 

козметичка употреба, креми (козметички -), 

производи за отстранување шминка, 

депилатори, производи за депилација, 

восок (депилаторен -), колагенски 

препарати за козметички цели, нега на 

кожата (козметички препарати за -), 

производи за бричење, бадемово млеко за 

козметички цели, лосиони за после 

бричење, препарати за сончање, 

марамчиња натопени со препарати за 

отстранување шминка, фитокосметички 

препарати, екстракти од билки за 

козметички цели, раствори за 

дезинфекција на устата, што не се за 

медицинска употреба, средства за 

чистење на забите, спрејови за 

освежување на здивот, дезодоранси за 

луѓе или животни  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска и 

ветеринарна употреба; храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди; 

антибактериски сапун; антибактериски 

средства за миење раце; медицински 

шампони; антисептици; производи за 

лекување изгореници; завои за 

преврзување; ремени за хигиенски 

влошки; памук за медицинска употреба; 

тампони за менструација; хигиенски 

тампони; хигиенски влошки; хигиенски 

салфетки; хигиенски шамичиња; крпи 

(хигиенски); салфетки за бебиња [пелени]; 

пелени за бебиња [непропустливи 

гаќички]; пелени; непропустливи гаќички за 

бебиња; марамчиња за медицинска 

употреба  

кл. 10  апарат за употреба во медицинска 

анализа; медицински апарати и 

инструменти; поддржувачки завои; 

анестетички маски; маски за употреба од 

медицински персонал; еластични чорапи 

за хируршки цели; стетоскопи; ремени за 

медицински цели; компресори (хируршки); 

патерици; специјални кутии за медицински 

инструменти; четки за чистење на 

шуплините на телото; ракавици за масажа; 

ракавици за медицинса употреба; 

термички пакувања за цели на прва 

помош; испарувачи за медицинска 

употреба; корсети за медицинска 

употреба; облека особено за операциони 

сали; инструменти за чистење уши; штит 

за заштита на лице за медицинска 

употреба  

 

(111)  30448  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/670 (220)  16/06/2021 

(181)  16/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Гостивар, MK 

(540)  

DURILAC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(111)  30449  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/671 (220)  16/06/2021 

(181)  16/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за производство 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Гостивар, MK 

(540)  

MELIORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  30420  (151)  22/02/2022 

(210)  TM  2021/676 (220)  16/06/2021 

(181)  16/06/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  GUSTOPHARMA CONSUMER 

HEALTH, S.L. Velázquez, 10 - 2°izqda., E-

28001 Madrid, ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

HELIX ORIGINAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика  

кл. 5  додатоци за здрава храна направени 

првенствено од витамини; додатоци во 

исхраната; додатоци на храна; додатоци 

во исхраната кои се сочинети од 

витамини; хранливи адитиви; диететски и 

хранливи препарати  

 

(111)  30461  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/744 (220)  05/07/2021 

(181)  05/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ, с. 

Драслајца, Струга с. Драслајца, 6330, 

Струга, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, светло златна, темнозлатна, 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер од лешник  

кл. 31  лешници  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на: путер од лешник, 

(органски лешник), путер од лешник и 

какао, путер од лешник какао и мед, 

намази од лешник и канела, лешници  

 

(111)  30466  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/746 (220)  02/07/2021 

(181)  02/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 

Marousi, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сива, црвена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  горива; бутанско гориво; бутан за 

осветлување; бутан за запалки; бутан гас 

за користење како гориво; бутан гас за 

користење како гориво за домаќинствата; 

пропан, пропан гас; пропан за загревање; 

пропан за осветлување; пропан за 

користење како гориво; пропан гас кој се 

продава во цилиндри за користење во 

факли; течен гас; течен петролеум гас; 

петролеум гасови кои се претворени во 

течна состојба за користење во моторни 

возила; петролеум гасови кои се 

претворени во течна состојба за 

користење во домаќинствата; петролеум 

гасови кои се претворени во течна 

состојба за индустриски цели; масло за 

осветлување; гасно гориво; цврсти гасови 

[гориво]; испарливи мешавини од гориво  

кл. 6  метални резервоари за течен гас; 

метални цевки за пренесување на течност 

или гас; метални резервоари за 

компримиран гас или течен воздух; 

метални цилиндри за компримиран гас или 

течности (празни); резервоари од метал за 

хемикалии, компримиран гас или течен 

воздух; шишиња (метални резервоари) за 

компримиран гас или течен воздух; 

метални цилиндри за гас под притисок  

 

(111)  30467  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/747 (220)  02/07/2021 

(181)  02/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  HELLENIC FUELS AND 

LUBRICANTS SINGLE MEMBER 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME also trading as EKO 

ABEE 8A Cheimarras street, 151 25 

Marousi, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  горива; бутанско гориво; бутан за 

осветлување; бутан за запалки; бутан гас 

за користење како гориво; бутан гас за 

користење како гориво за домаќинствата; 

пропан, пропан гас; пропан за загревање; 

пропан за осветлување; пропан за 

користење како гориво; пропан гас кој се 

продава во цилиндри за користење во 

факли; течен гас; течен петролеум гас; 

петролеум гасови кои се претворени во 

течна состојба за користење во моторни 

возила; петролеум гасови кои се 

претворени во течна состојба за 

користење во домаќинствата; петролеум 

гасови кои се претворени во течна 

состојба за индустриски цели; масло за 

осветлување; гасно гориво; цврсти гасови 

[гориво]; испарливи мешавини од гориво  

кл. 6  метални резервоари за течен гас; 

метални цевки за пренесување на течност 

или гас; метални резервоари за 

компримиран гас или течен воздух; 

метални цилиндри за компримиран гас или 
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течности (празни); резервоари од метал за 

хемикалии, компримиран гас или течен 

воздух; шишиња (метални резервоари) за 

компримиран гас или течен воздух; 

метални цилиндри за гас под притисок  

 

(111)  30462  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/750 (220)  07/07/2021 

(181)  07/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Philip Morris Brands Sárl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

MANHATTAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(111)  30463  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/797 (220)  16/07/2021 

(181)  16/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(300)  018388924  02/02/2021  EM 

(732)  Pivovary Staropramen s.r.o. 

Nádražni 43/84 CZ-150 00 Praha 5, CZ 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

AS BOLD AS PRAGUE AS 

SMOOTH AS PILSNER LAGER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, јако црно пиво, зрело пиво, 

црно пиво и јако пиво, минерални и 

газирани води и други безалкохолни 

пијалоци; овошни пијалоци и овошни 

сокови; сирупи и други препарати за 

правење пијалоци  

 

(111)  30459  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/807 (220)  21/07/2021 

(181)  21/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Sanofi Mature IP 54 rue La Boétie, 

75008 Paris, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

ROVAMYCINE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиаводи  

 

(111)  30460  (151)  24/02/2022 

(210)  TM  2021/808 (220)  21/07/2021 

(181)  21/07/2031 

(450)  28/02/2022 

(732)  Sanofi 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 

FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

PLAQUENIL 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиаводи  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 

 

(510) (111) 

1 30396 

1 30458 

3 30351 

3 30400 

3 30401 

3 30407 

3 30420 

3 30426 

3 30447 

4 30466 

4 30467 

5 30351 

5 30363 

5 30364 

5 30365 

5 30366 

5 30396 

5 30397 

5 30398 

5 30399 

5 30406 

5 30407 

5 30408 

5 30409 

5 30410 

5 30411 

5 30412 

5 30413 

5 30420 

5 30427 

5 30428 

5 30433 

5 30434 

5 30435 

5 30436 

5 30437 

5 30438 

5 30447 

5 30448 

5 30449 

5 30455 

5 30458 

5 30459 

5 30460 

6 30369 

6 30370 

6 30375 

6 30466 

6 30467 

7 30452 

9 30358 

9 30359 

9 30378 

9 30379 

9 30384 

9 30394 

9 30395 

9 30422 

9 30425 

9 30432 

9 30440 

9 30446 

9 30452 

10 30447 

11 30415 

11 30416 

11 30417 

11 30418 

11 30452 

12 30443 

18 30354 

18 30389 

18 30390 

19 30369 

19 30370 

19 30375 

20 30423 

20 30453 

20 30454 

21 30351 

21 30452 

21 30456 

22 30456 

24 30456 

25 30389 

25 30390 

25 30445 

25 30446 

26 30456 

27 30456 

28 30403 

28 30404 

28 30456 

29 30352 

29 30367 

29 30371 

29 30391 

29 30392 

29 30393 

29 30406 

29 30414 

29 30419 

29 30442 

29 30457 

29 30461 

29 30464 

29 30465 

30 30371 

30 30372 

30 30385 

30 30386 

30 30387 

30 30388 

30 30414 

30 30421 

30 30439 

30 30442 

30 30457 

31 30360 

31 30419 

31 30457 

31 30461 

32 30353 

32 30403 

32 30404 

32 30431 

32 30450 

32 30463 

33 30402 

34 30377 

34 30380 

34 30381 

34 30382 

34 30383 

34 30405 

34 30462 
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35 30356 

35 30357 

35 30361 

35 30362 

35 30367 

35 30368 

35 30372 

35 30374 

35 30378 

35 30385 

35 30386 

35 30387 

35 30388 

35 30389 

35 30390 

35 30391 

35 30392 

35 30393 

35 30395 

35 30402 

35 30403 

35 30404 

35 30419 

35 30421 

35 30430 

35 30432 

35 30439 

35 30440 

35 30444 

35 30452 

35 30453 

35 30454 

35 30458 

35 30461 

35 30464 

35 30465 

36 30378 

36 30384 

36 30451 

37 30358 

37 30359 

37 30361 

37 30362 

37 30369 

37 30370 

37 30375 

37 30453 

37 30454 

38 30374 

38 30376 

38 30422 

38 30424 

38 30446 

39 30391 

39 30392 

39 30393 

39 30402 

39 30450 

40 30369 

40 30370 

40 30375 

41 30356 

41 30357 

41 30373 

41 30374 

41 30376 

41 30378 

41 30379 

41 30403 

41 30404 

41 30424 

41 30425 

41 30429 

41 30446 

42 30356 

42 30357 

42 30358 

42 30359 

42 30361 

42 30362 

42 30378 

42 30379 

42 30422 

42 30424 

42 30425 

42 30430 

43 30371 

43 30430 

43 30441 

43 30442 

43 30450 

44 30425 

44 30429 

45 30355 

45 30378 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30408 MK/T/2021/0626 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30409 MK/T/2021/0627 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30410 MK/T/2021/0628 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30411 MK/T/2021/0629 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30412 MK/T/2021/0630 

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30413 MK/T/2021/0631 

Avni Qaili 30373 MK/T/2020/0746 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) 30396 MK/T/2021/0364 

Blueair AB 30415 MK/T/2021/0649 

Blueair AB 30416 MK/T/2021/0650 

Blueair AB 30417 MK/T/2021/0651 

Blueair AB 30418 MK/T/2021/0652 

Brand Management Group Ltd 30371 MK/T/2018/1303 

CHINA UNIONPAY CO., LTD 30384 MK/T/2021/0201 

Daiichi Sankyo Europe GmbH 30455 MK/T/2021/0256 

GUSTOPHARMA CONSUMER HEALTH, S.L. 30420 MK/T/2021/0676 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE 30466 MK/T/2021/0746 

HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as EKO ABEE 30467 MK/T/2021/0747 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 30394 MK/T/2021/0213 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 30443 MK/T/2021/0638 

Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd. 30447 MK/T/2021/0669 

International Foodstuffs Co., L.L.C. 30414 MK/T/2021/0648 

JOHNSON & JOHNSON 30427 MK/T/2021/0214 

JOHNSON & JOHNSON 30428 MK/T/2021/0215 

Just Eat Holding Limited 30368 MK/T/2021/0188 

Lenzing Aktiengesellschaft 30354 MK/T/2020/0390 

Lidl Stiftung & Co. KG 30351 MK/T/2021/0555 

Lidl Stiftung & Co. KG 30352 MK/T/2021/0559 

Lyle & Scott Ltd 30389 MK/T/2021/0208 

Lyle & Scott Ltd 30390 MK/T/2021/0209 

Novartis AG 30399 MK/T/2021/0591 

Philip Morris Brands Sárl 30462 MK/T/2021/0750 

Philip Morris Products S.A. 30377 MK/T/2021/0194 
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Philip Morris Products S.A. 30380 MK/T/2021/0195 

Philip Morris Products S.A. 30381 MK/T/2021/0196 

Philip Morris Products S.A. 30382 MK/T/2021/0197 

Philip Morris Products S.A. 30383 MK/T/2021/0198 

Philip Morris Products S.A. 30405 MK/T/2021/0612 

Pivovary Staropramen s.r.o. 30463 MK/T/2021/0797 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 30446 MK/T/2021/0653 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) 30376 MK/T/2021/0193 

SANOFI PASTEUR INC 30363 MK/T/2021/0181 

SANOFI PASTEUR INC 30364 MK/T/2021/0182 

SANOFI PASTEUR INC 30365 MK/T/2021/0183 

SANOFI PASTEUR INC 30366 MK/T/2021/0184 

SANOFI PASTEUR INC. 30433 MK/T/2021/0225 

SANOFI PASTEUR INC. 30434 MK/T/2021/0226 

SANOFI PASTEUR INC. 30435 MK/T/2021/0227 

SANOFI PASTEUR INC. 30436 MK/T/2021/0228 

SANOFI PASTEUR INC. 30437 MK/T/2021/0229 

SANOFI PASTEUR INC. 30438 MK/T/2021/0230 

SAVENCIA SA 30406 MK/T/2021/0618 

Sanofi 30460 MK/T/2021/0808 

Sanofi Mature IP 30459 MK/T/2021/0807 

Saucony, Inc. 30444 MK/T/2021/0639 

Saucony, Inc. 30445 MK/T/2021/0640 

The Coca-Cola Company 30440 MK/T/2021/0247 

The Coca-Cola Company 30451 MK/T/2021/0248 

UNIMED PHARMA s.r.o. 30398 MK/T/2021/0460 

Unilever IP Holdings B.V. 30407 MK/T/2021/0625 

Xiaomi Inc 30432 MK/T/2021/0221 

АЛПЕК ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп 30441 MK/T/2021/0611 

ВИНО ЖУПА АД 30353 MK/T/2019/1198 

Горан Момироски 30374 MK/T/2021/0272 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 30391 MK/T/2021/0210 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 30392 MK/T/2021/0211 

Д.П.Т.Т.Т.У. МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар 30393 MK/T/2021/0212 

ДИГИТЕКС СИСТЕМС ДООЕЛ Скопје 30395 MK/T/2021/0129 

ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА 30360 MK/T/2020/0487 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ  30367 MK/T/2021/0187 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ  30464 MK/T/2021/0469 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ  30465 MK/T/2021/0470 

Дарко Петрески 30355 MK/T/2018/1094 

Друштво за градежништво, промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 30361 MK/T/2020/0768 
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Друштво за градежништво, промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје 30362 MK/T/2020/0769 

Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ-

ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје 30378 MK/T/2018/0673 

Друштво за консалтинг, трговија и услуги НОВ КОЛЕКТИВ 4 ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 30442 MK/T/2021/0634 

Друштво за производство и трговија БИОБОТАНИКА ДОО Кавадарци 30419 MK/T/2021/0668 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски проиводи, 

промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 30439 MK/T/2021/0234 

Друштво за производство промет и услуги ПАУЕР ВЈУ ДООЕЛ Скопје 30358 MK/T/2020/0439 

Друштво за производство промет и услуги ПАУЕР ВЈУ ДООЕЛ Скопје 30359 MK/T/2020/0440 

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО ПАСТА ДООЕЛ увоз-

извоз, с.Аргулица, Карбинци 30421 MK/T/2021/0252 

Друштво за производство трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 30448 MK/T/2021/0670 

Друштво за производство трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 30449 MK/T/2021/0671 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 30429 MK/T/2021/0217 

Друштво за производство, трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ ИРИНА 

ДООЕЛ Скопје 30403 MK/T/2021/0608 

Друштво за производство, трговија и услуги ПАУЕР ХАУС БАЈ ИРИНА 

ДООЕЛ Скопје 30404 MK/T/2021/0610 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАРДКОР ШОП ДООЕЛ увоз-

извоз Битола 30397 MK/T/2021/0387 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 30425 MK/T/2020/0709 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел 30400 MK/T/2021/0594 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел 30401 MK/T/2021/0595 

Друштво за трговија и услуги МОНДАВИ ДООЕЛ Скопје 30402 MK/T/2021/0607 

Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ, с. 

Драслајца, Струга 30461 MK/T/2021/0744 

Друштво за тренинг, обуки и консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС ИНКУБАТОР 

СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје 30356 MK/T/2019/0364 

Друштво за тренинг, обуки и консалтинг ТАЛЕНТ БИЗНИС ИНКУБАТОР 

СТЕП-АП ДООЕЛ Скопје 30357 MK/T/2019/0365 

Друштво за услуги и производство и трговија на големо и мало НЕКСРОУ 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 30424 MK/T/2021/0332 

ИТ ЛАБС ДОО Скопје 30379 MK/T/2021/0298 

КОЖУВЧАНКА ДОО 30431 MK/T/2021/0220 

ЛИОН ДОО 30385 MK/T/2021/0203 

ЛИОН ДОО 30386 MK/T/2021/0204 

ЛИОН ДОО 30387 MK/T/2021/0205 

ЛИОН ДОО 30388 MK/T/2021/0206 

МАСТЕР НАИЛС ДООЕЛ ВЕЛЕС 30426 MK/T/2021/0495 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона  30372 MK/T/2021/0275 

Мендерес Кучи 30369 MK/T/2021/0190 
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Мендерес Кучи 30370 MK/T/2021/0191 

Мендерес Кучи 30375 MK/T/2021/0192 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје 30456 MK/T/2021/0294 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје 30457 MK/T/2021/0295 

Палензовска Електролукс Силвана 30450 MK/T/2016/0716 

Спалевиќ Јована 30430 MK/T/2021/0218 

ТД “ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. Скопје 30452 MK/T/2021/0249 

Трговско друштво за производство и трговија Бодар, Гоце и др. увоз-извоз 

ДОО Скопје 30458 MK/T/2021/0590 

Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа КДС-

КАБЕЛНЕТ ДОО Прилеп 30422 MK/T/2021/0321 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ  30453 MK/T/2021/0254 

ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ  30454 MK/T/2021/0255 

ШИПАД МЕБЕЛ ДОО 30423 MK/T/2020/1171 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

 

(111) 3221 

(732) Novartis AG 4002 Basel, CH 

 

(111) 3222 

(732) Novartis AG 4002 Basel, CH 

 

(111) 3231 

(732) Novartis AG 4002 Basel, CH 

 

(111) 6954 

(732) AOL Membership Services LLC 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

 

(111) 10181 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 11256 

(732) ZUMTOBEL GROUP AG Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, AT 

 

(111) 13423 

(732) N.V. Organon Kloosterstraat 6,  5349 AB Oss, NL 

 

(111) 17787 

(732) Medlmmune, LLC One Medlmmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US 

 

(111) 19254 

(732) McWilliam’s Wines Group Ltd (Subject to Deed of Company Arrangement) 

C/-KPMG Tower Three, International Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, NSW 2000 

Sydney, AU 

 

(111) 20734 

(732) Bacardi & Company Limited Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI 

 

(111) 23165 

(732) Novartis AG 4002 Basel, CH 

 

(111) 23362 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 23595 
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(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 23596 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 22831 

(732) CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL 4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen, 67000 

STRASBOURG, FR 

 

(111) 23631 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24409 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24548 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24549 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24525 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24918 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24499 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24481 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24484 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24494 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 24495 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 25945 
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(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 26065 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 26287 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 26297 

(732) Saturn Newco Limited 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

 

(111) 27788 

(732) Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 27712 

(732) Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 29043 

(732) TRANSFORMIFY INC 2093 Philadelphia Pike #8767, Claymont, Delaware 19703,, US 

 

(111) 29044 

(732) TRNSFORMIFY INC. 2093 Philadelphia Pike #8767, Claymont, Delaware 19703, US 

 

(111) 29501 

(732) PERENNEBELL Co., Ltd. 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, Seongdong-gu, Seoul, KR 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 931 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 935 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 3989 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 3696 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 4947 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 1537 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 1540 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 4248 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 4263 

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 855 5 S. Mint Street, Charlotte NC 28202, US 

 

(111) 4264 

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 855 5 S. Mint Street, Charlotte NC 28202, US 

 

(111) 4271 

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 855 5 S. Mint Street, Charlotte NC 28202, US 
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(111) 10181 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 10225 

(732) Maxell, Ltd. 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, Kyoto, JP 

 

(111) 11256 

(732) Thorn (IP) Limited Point 3, Haywood Road, Warwick, CV34 5AH, GB 

 

(111) 11284 

(732) Alza Corporation 700 Eubanks Drive, Vacaville CA 95688, US 

 

(111) 13292 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 13301 

(732) AMO Uppsala AB Box 6406, 751 36 Uppsala, SE 

 

(111) 13909 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 17989 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 19826 

(732) Helen of Troy Limited Suite 1, Ground Floor, The Financiaal Services Centre, Bishop's 

Court Hill, St. Michael, Barbados BB14004, BB 

 

(111) 21040 

(732) Друштво за производство, трговија и услги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул.ИВАН МАНОЛЕВ 213А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21043 

(732) Друштво за производство, трговија и услги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул.ИВАН МАНОЛЕВ 213А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19988 

(732) Astellas Deutschland GmbH Ridlerstrasse 57, D-80339 Munich, DE 

 

(111) 20269 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(732) Друштво за производство, промет, проектирање, градежништво  и услуги РОЈАЛ 

ИНВЕСТ ДОО Скопје бул. Србија бр. 17, Аеродром, Скопје, MK 

 

(111) 20469 

(732) Joint Stock Company "TechnoNICOL" (JSC "TechnoNICOL") Gilyarovskogo St. 47, bld 

5, 5 th floor, office I, rom 22 Moscow 129110, RU 

 

(111) 23362 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24993 

(732) Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија -Касинос Аустриа ДОО Скопје бул. Киро Глигоров бр. 2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23595 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 23596 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 23631 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24409 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24548 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24549 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24525 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(111) 24918 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24499 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24481 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24484 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24494 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 24495 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 25321 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 25532 

(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA , 

GB 

 

(111) 25945 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 26065 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 25811 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26321 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26323 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26322 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26324 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26249 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 26287 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 26297 

(732) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell, 

Berkshire, RG12 1WA, UK 

 

(111) 26819 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 27788 

(732) Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ- ТРИ 

ДОО експорт-импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 29343 

(732) Rakuten Group, Inc. 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP 

 

(111) 27712 

(732) Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија ЕФ- ТРИ 

ДОО експорт-импорт Скопје ул. 516 бр. 4, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 27978 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 28124 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29043 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(732) ТРАНСФОРМИРАЈ ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр. 15, Аеродром, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 29044 

(732) ТРАНСФОРМИРАЈ ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр. 15, Аеродром, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 29617 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29618 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29784 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29710 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29711 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29713 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

 

(111) 29714 

(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

 

(111) 20805   MK/T/ 2011/1266 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 4830   (186) 02/04/2032 

(111) 659   (186) 13/11/2031 

(111) 446   (186) 31/01/2032 

(111) 931   (186) 05/10/2031 

(111) 935   (186) 05/10/2031 

(111) 971   (186) 05/01/2032 

(111) 245   (186) 05/02/2032 

(111) 3947   (186) 16/10/2031 

(111) 3948   (186) 23/12/2031 

(111) 3607   (186) 12/05/2032 

(111) 4892   (186) 21/04/2032 

(111) 4940   (186) 07/04/2032 

(111) 5026   (186) 08/01/2032 

(111) 5212   (186) 14/02/2032 

(111) 4072   (186) 23/12/2031 

(111) 1537   (186) 29/10/2031 

(111) 1540   (186) 29/10/2031 

(111) 1941   (186) 01/03/2032 

(111) 4262   (186) 25/09/2032 

(111) 4263   (186) 25/11/2031 

(111) 4264   (186) 25/11/2031 

(111) 4271   (186) 25/11/2031 

(111) 4281   (186) 10/03/2032 

(111) 4292   (186) 10/08/2032 

(111) 4702   (186) 10/08/2032 

(111) 10966   (186) 30/01/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(111) 10893   (186) 07/02/2032 

(111) 10837   (186) 07/02/2032 

(111) 14986   (186) 21/03/2032 

(111) 11298   (186) 22/03/2032 

(111) 11299   (186) 22/03/2032 

(111) 11278   (186) 28/03/2032 

(111) 11339   (186) 28/03/2032 

(111) 11273   (186) 28/03/2032 

(111) 11283   (186) 28/03/2032 

(111) 11282   (186) 28/03/2032 

(111) 11281   (186) 28/03/2032 

(111) 11300   (186) 11/04/2032 

(111) 11302   (186) 17/04/2032 

(111) 11389   (186) 09/05/2032 

(111) 11015   (186) 12/08/2032 

(111) 11284   (186) 01/10/2032 

(111) 11669   (186) 03/12/2032 

(111) 11871   (186) 25/12/2032 

(111) 20171   (186) 23/09/2031 

(111) 19854   (186) 29/09/2031 

(111) 19899   (186) 04/10/2031 

(111) 20995   (186) 05/10/2031 

(111) 19848   (186) 07/10/2031 

(111) 19849   (186) 07/10/2031 

(111) 19850   (186) 07/10/2031 

(111) 19851   (186) 07/10/2031 

(111) 19852   (186) 07/10/2031 

(111) 19856   (186) 19/10/2031 

(111) 19860   (186) 14/10/2031 

(111) 19864   (186) 31/10/2031 

(111) 20039   (186) 09/11/2031 

(111) 21040   (186) 09/11/2031 

(111) 21043   (186) 09/11/2031 

(111) 19988   (186) 15/12/2031 

(111) 19817   (186) 27/12/2031 

(111) 25384   (186) 29/12/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(111) 20210   (186) 05/01/2032 

(111) 20211   (186) 05/01/2032 

(111) 20244   (186) 05/01/2032 

(111) 20245   (186) 09/01/2032 

(111) 20259   (186) 13/01/2032 

(111) 20260   (186) 13/01/2032 

(111) 20265   (186) 16/01/2032 

(111) 20269   (186) 20/01/2032 

(111) 20270   (186) 20/01/2032 

(111) 20271   (186) 23/01/2032 

(111) 20272   (186) 23/01/2032 

(111) 20303   (186) 30/01/2032 

(111) 20307   (186) 31/01/2032 

(111) 20308   (186) 31/01/2032 

(111) 20309   (186) 26/01/2032 

(111) 20310   (186) 26/01/2032 

(111) 20311   (186) 02/02/2032 

(111) 20315   (186) 08/02/2032 

(111) 20321   (186) 09/02/2032 

(111) 20328   (186) 10/02/2032 

(111) 20330   (186) 10/02/2032 

(111) 22532   (186) 10/02/2032 

(111) 20362   (186) 20/02/2032 

(111) 20393   (186) 02/03/2032 

(111) 22923   (186) 19/03/2032 

(111) 20594   (186) 20/03/2032 

(111) 20808   (186) 20/03/2032 

(111) 20606   (186) 28/03/2032 

(111) 23285   (186) 29/03/2032 

(111) 22534   (186) 30/03/2032 

(111) 20621   (186) 06/04/2032 

(111) 20649   (186) 17/04/2032 

(111) 20742   (186) 26/04/2032 

(111) 20829   (186) 03/05/2032 

(111) 20342   (186) 25/05/2032 

(111) 20514   (186) 04/07/2032 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022  
 

(111) 20839   (186) 17/09/2032 

(111) 20840   (186) 17/09/2032 

(111) 20842   (186) 17/09/2032 

(111) 20947   (186) 27/12/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

(21) ID  2021/39  (45) 28/02/2022 

(22) 21/12/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Христовски Ѓорѓи 

(73) Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, трговија и 

услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Тасино чешмиче 6, 1000, Скопје, 

MK 

(74) Марин, Гавриловски, адвокат бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(51) 23-04 

(54) "ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

 

 

 

 

(51) (21) 

23-04 MK/I/ 2021/39 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (21) 

Тргпвскп друштвп за врабптуваое инвалидни лица, прпизвпдствп, 
тргпвија и услуги МУЛТИМЕДИЈА ДОО експпрт-имппрт Скппје ул. Тасинп 
чешмиче 6, 1000, Скппје, MK 
 MK/I/ 2021/39 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 

 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit 

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

(30) Право на првенство: датум, држава, број  / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

(11) 934  (45) 28/02/2022 

(21) ID  2021/7  (22) 19/05/2021    

(18) 19/05/2026 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(30) 008400329-0001  11/01/2021  EM 

(72) Mr. VRANJES Paolo (Via G.D'annunzio 233, 50135 Firenze) 

(73) Dr. Vranjes Firenze S.p.A. Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 50012 Bagno a Ripoli 

FL, IT 

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје 

(51) 09-01 

(54) Шише за парфеми 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

(11) 935  (45) 28/02/2022 

(21) ID  2021/23 (22) 21/07/2021    

(18) 21/07/2026 

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални  

(72) м.и.а. Бојан Стојановски (ул. 1 бр. 68-б, Скопје) 

(73) ДПТУ Лапласт-М дооел Скопје ул. Франце Прешерн бр. 165, Скопје, MK 

(51) 21-03 

(54) "Детски реквизити" 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

(51) (11) 

09-01 MK/I/ 2021/934 

21-03 MK/I/ 2021/935 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  2/2022 - 28/02/2022 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 

 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (11) (21) 

Dr. Vranjes Firenze S.p.A. Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 50012 Bagno a 
Ripoli FL, IT 

934 
MK/I/ 2021/934 

ДПТУ Лапласт-М дооел Скопје ул. Франце Прешерн бр. 165, Скопје, MK 935 MK/I/ 2021/935 
 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ 

 
 

МK/I/2021/802 
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БРИШЕЊЕ 
 
179. Трајче Саздов , адвокат 
ул. “Дебарца” бр. 57/1-17 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3241 144 
e-mail: strajce@gmail.com 

 
 
 
196. Димитар Панчевски, адвокат 
бул. “8ми Септември” бр. 2/2-4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 234 163 
факс. 02 3213 683 
e-mail: dimitarp@t.mk 

mailto:strajce@gmail.com
mailto:dimitarp@t.mk


205 
 

Објава на Решение за издавање на дополнителен сертификат за заштита на медицински 

производи 

 

 (73) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY 10017, US 

(95) „IBRANCE  (palbociclib)” 

(92) US  со број на одобрение NDA 212436  и датумот на издавање 31/01/2019 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-3271/2 од 30/09/2021  

(68) 06/11/2019  EP3302565  

(54)  ЦВРСТИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА ПАЛБОЦИКЛИБ 

(11)  910109     09-758/4-2022 2019/978  од  24/02/2022 

(94) Истекува на 24/05/2041  година 
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/845 

На ден 31/01/2022 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 1/2022 објавено е решение за трговска марка ТМ/2020/845 со 

рег. бр. 30316, на подносителот Приватна здравствена установа-Поликлиника од 

примарната здравствена заштита Д-р ЛОЖАНКОВСКИ Скопје, ул. Мито Хаџивасилев 

Јасмин бр. 10/1-1, Скопје, МК. Во врска со тоа  во делот 450 кој се однесува на податоци 

за датумот на објавата на решението за трговска марка се прави исправка на грешка, 

наместо датумот кој стои  31/01/2022 година, треба да стои датумот 28/02/2022 година. 

 

 

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1121 

На ден 31/01/2022 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 1/2022 објавено е решение за трговска марка ТМ/2020/1121 со 

рег. бр. 30315, на подносителот Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРРА 

ОРГАНИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Саса бр.18/1, Скопје, МК. Во врска со тоа  во 

делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска 

марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои  31/01/2022 година, треба 

да стои датумот 28/02/2022 година. 

 

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ПОРАДИ ОБЈАВА НА НЕПРИЗНАЕНО ПРАВО НА ТРГОВСКА 

МАРКА, ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО НА ЗАВОДОТ  

На ден 30/04/2017 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 2/2017 поради техничка грешка, е објавена пријавата на 

носителот DANTE INTERNATIONAL, S.A., with the Trade Register under no J40/372/2002, 

fiscal cod 14399840, duly represented by mr. Sorin Ionescu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO,   за трговската марка со ТМ 2015/476 под реден 

број 24135 како признаено право од индустриска сопственост, иако истата никогаш не е 

признаена и Заводот не издал решение за признавање на правото на трговска марка. 

Поради тоа се бришат деловите (111) , (151) , (181) , (186) , (210), (220)  (230) , (450), (510, 

511), (540) , (591) , (732) и (740) кои се однесува на објава на податоци за по грешка 

регистрираната трговска марка.  
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На ден 30/04/2017 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 2/2017 поради техничка грешка, е објавена пријавата на 

носителот DANTE INTERNATIONAL, S.A., with the Trade Register under no J40/372/2002, 

fiscal cod 14399840, duly represented by mr. Sorin Ionescu, in his/her capacity as VP 

International Development Director, RO,   за трговската марка со ТМ 2015/479 под реден 

број 24137 како признаено право од индустриска сопственост, иако Заводот не издал 

решение за признавање на правото на трговска марка и не го признал правото на 

трговска марка. 

Поради тоа се бришат деловите (111) , (151) , (181) , (186) , (210), (220)  (230) , (450), (510, 

511), (540) , (591) , (732) и (740) кои се однесува на објава на податоците на признаено 

право на трговската марка со ТМ/2015/479.  
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